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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-05-02 kl. 13:00-15:55

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Andre vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Carina Svensson (S)
Hanna Thomé (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Noria Manouchi (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Anders Skans (V)
Nils Karlsson (MP)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M)
John Roslund (M)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (stadsdirektör)
Tomas Bärring (chefsjurist)
Pia Kanold (sekreterare)
Pernilla Mesch (sekreterare)
Eva Marie Tancred (ärendekoordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (kanslichef)
Jan Åke Troedsson (ekonomidirektör)
Bertil Siöström (tf. välfärdsdirektör)
Anna Westerling (budgetchef)
Jan Haak (planeringsdirektör)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Karin Lindroth (ledningsstrateg)
Per-Erik Ebbeståhl (direktör förvaltningsavdelningen)
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Pia Kanold
Ordförande
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Anders Mellberg (kommunikationsdirektör)
Lena Wetterskog Sjöstedt (chef hållbarhetskansliet)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-05-09

Protokollet omfattar

§187
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187

Motion av John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M) och Tony Rahm
(M) om skärpta regler för bidrag och familjehem

STK-2017-1195
Sammanfattning

John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M) och Tony Rahm (M) föreslår i en motion,
om skärpta riktlinjer för bidrag och familjehemsplaceringar, att kommunfullmäktige uppdrar
åt arbetsmarknads- och socialnämnden att upphöra med utbetalningarna av ekonomiskt
bistånd för resor till hemlandet, att upphöra betala ut ekonomiskt bistånd till människor som
vistas olovligen i landet, att upphöra följa SKL:s riktlinjer vad gäller ersättningen till
familjehemsplacering hos nära anhörig samt att det införs månatlig uppföljning och kontroll
av person som önskar fortsatt ekonomiskt bistånd. Motionen har skickats till
arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande. Bedömningen är att motionen får anses
besvarad med vad som arbetsmarknads- och socialnämnden redovisat i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M), Mohammad Mohammads (M) och
Tony Rahms (M) motion om skärpta regler för bidrag och familjehem besvarad med
vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Hanna Thomé (V) yrkar avslag till motionen.
Roko Kursar (L) yrkar med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M) och Magnus Olsson
(SD) att första attsatsen i motionen ska anses besvarad och att den andra, tredje och fjärde
attsatsen ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Roko Kursars (L), Torbjörn
Tegnhammars (M) och Magnus Olssons (SD) yrkande och Hanna Thomés (V) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att första attsatsen i motionen ska
anses besvarad och att den andra, tredje och fjärde attsatsen ska bifallas.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser att
inkomma med en skriftlig reservation, bilaga 46.
Hanna Thomé (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag till
motionen.
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Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse ksau 180423 Motion av John Roslund (M), Mohammad
Mohammad (M) och Tony Rahm (M) om skärpta regler för bidrag och familjehem
Motion av John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M) och Tony Rahm (M)
om skärpta regler för bidrag och familjehem
Remissvar från Arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut § 64 med Reservation (M+L) och (SD)
Förslag till beslut §299 KS AU 180423 med muntlig reservation M

