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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-13 kl. 13:00-14:40

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Märta Stenevi (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Eva Marie Tancred (Ärendekordinator)
Ola Nyberg (Finanschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Bertil Siöström (Tf. Avdelningschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Pernilla Mesch
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjerfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Jan Haak (Planeringsdirektör)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningsdirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Niklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§57
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Motion av Magnus Olsson (SD) avseende ordinarie bostadsmarknad för
nyanlända efter etableringstid

STK-2018-444
Sammanfattning

Motionären Magnus Olsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och
socialnämnden samt berörd förvaltning i uppdrag att säga upp hyreskontrakt när den tvååriga
etableringstiden tar slut för de nyanlända som tilldelats ett boende i Malmö stad enligt
bosättningslagen. Motionären yrkar därutöver att arbetsmarknads- och socialnämnden samt
berörda förvaltningar ges i uppdrag att upprätta ett krav om att kommunanvisade nyanlända
ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden efter att etableringstiden har upphört.
Stadskontoret framhåller att förkortad maximal boendetid inte nödvändigtvis innebär att
bostadssituationen för den enskilde löses, särskilt med tanke på den ansträngda
bostadsmarknaden i Malmö. Risken anses hög att sådan hantering istället leder till att
motverka nyanlända personers etablering och riskerar att leda till ökad hemlöshet och högre
kostnader för kommunen. Dagens hantering inom Malmö stad hänger tydligt samman med
den faktiska tid som det tar att kunna få erbjudande om bostad på den ordinarie
bostadsmarknaden i Malmö. Att det därutöver redan från start ställs krav på att söka bostad
och ges stöd i hur det går till möjliggör god etablering och underlättar att nå målsättningen att
hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden så snart som möjligt.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) yrkande om att ge arbetsmarknadsoch socialnämnden samt berörd förvaltning i uppdrag att säga upp hyreskontrakten
när den tvååriga etableringstiden tar slut för nyanlända som tilldelats boende i Malmö
stad enligt bosättningslagen.
2. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) yrkande om att ge arbetsmarknadsoch socialnämnden samt berörda förvaltningar i uppdrag att upprätta ett krav om att
vissa kommunanvisade nyanlända som fått boende enligt Lag om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) ska söka bostad på den ordinarie
bostadsmarknaden efter att etableringstiden har upphört besvarad.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD) yrkande
om bifall till motionen, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
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Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 27.
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 190204 §77
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Motion från Magnus Olsson (SD) avseende
ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid
Motion av Magnus Olsson (SD) avseende ordinarie bostadsmarknad för nyanlända
efter etableringstid
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180924 §364 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 180618 §166
Reservation (SD) från tekniska nämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Servicenämnden beslut 180924 §96 med muntlig Reservation (SD)
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB
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Bilaga 27

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-444
Motion av Magnus Olsson (SD) avseende ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter
etableringstid
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen och vår reservation från Arbetsmarknad och
socialnämnden.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

