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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-11 kl. 13:00-14:07

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

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 Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt
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Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§222
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Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende

STK-2019-379
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och socialnämnden att återkomma med
förslag på hur etableringsboende för nyanlända invandrare som anvisas till kommunen enligt
lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandare för bosättning ska kopplas
samman med etableringstiden. Att sammankoppla boendefrågan med etableringen i övrigt
skulle, menar motionärerna, skapa incitament för den nyanlände att snabbt försöka ordna sin
boendesituation och därmed undvika att fastna i socialt utanförskap.
Bedömningen är att förkortad möjlig boendetid för kommunanvisade nyanlända inte innebär
att bostadssituationen för den enskilde löses. Förslaget kan komma att motverka nyanlända
personers etablering och riskerar att leda till ökad hemlöshet. Det i sin tur ger högre
kostnader för kommunen då tillfälligt kortvariga boendelösningar oftast är dyrare än de
boende som tillhandahålls enligt bosättningslagen. Den boendetid på max fyra år som idag
gäller för nyanlända anvisade till Malmö är rimlig och hör ihop med den faktiska tid som det
tar att kunna få erbjudande om bostad på den ordinarie bostadsmarknaden i Malmö. Barn
drabbas särskilt hårt av hemlöshet och det är därför viktigt att särskilt säkerställa att
barnfamiljer har en trygg bostadssituation. För att möjliggöra etablering och underlätta
målsättningen att hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden så snart som möjligt, så
ställs det redan från start krav på att söka bostad och det ges även stöd i hur det går till.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang är förslaget att motion angående hur
etableringsboende kan införas genom att sammankoppla boendefrågan med etableringen i
övrigt, bör motionen anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Helena Nannes (M) och Torbjörn Tegnhammars (M)
motion om förslag på hur etableringsboende kan införas genom att sammakoppla
boendefrågan med etableringen i övrigt besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Magnus Olsson (SD).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på motionen med instämmande av Stefana Hoti
(MP).
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Håkan Fäldts (M) och Magnus
Olssons (SD) yrkande om bifall till motionen och Emma-Lina Johanssons (V) och Stefana
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Hotis (MP) yrkande om avslag på motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och John Roslund (M) reserverar sig muntligen mot
beslutet till förmån för bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 30.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 31.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190902 §503 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn
Tegnhammar (M) angående etableringsboende
Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M)angående
etableringsboende
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190521 §158 med Reservation (SD)
och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 190523 §145 med muntlig Reservation (M+C) och (SD)
Remissvar från tekniska nämnden

5

Bilaga 30

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-379
Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående etableringsboende
Helena Nanne och Torbjörn Tegnhammar har skrivit en motion där syftet är att sammankoppla
boendefrågan med etableringstiden och därmed sänka tiden för kommunens hyreskontrakt till
nyanlända från fyra år till två år. Efter två år ska den nyanlände som blivit anvisad till Malmö enligt
bosättningslagen, hitta bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.
Sverigedemokraterna stödjer detta förslag. Just nu finns det ungefär 1000 olika boenden av olika slag,
lokaliserade i Skåne, utannonserade på Blocket, som går att hyra. Det krävs inte fyra år att hitta en
bostad eller boende i Sverige. Det är en verklighet i Sverige att många som snabbt behöver ett
boende vänder sig till sidor som Blocket eller andra annonstavlor.
Ett annat sätt att under kort tid hitta en bostad är att flytta till en annan kommun. Kommunerna Ånge,
Nordanstig, Eda och Hagfors uppger i Boverkets bostadsmarknadsenkät att de har ett överskott av
bostäder. Det kommer vara mycket lättare att hitta en bostad i dessa kommuner.
Om man väljer att lämna ett annat säkert europeiskt land och komma till Sverige så är det viktigt att
man planerar var man ska bo. I slutändan handlar det om människor som lämnat länder som Danmark
och Tyskland och anlänt till Sverige utan att tänka på var man ska bo.
Om studenter, som ofta har en svag ekonomi, lyckas hitta bostäder inom ett år, så kan nyanlända hitta
en bostad inom två år. Det är viktigt att de nyanlända bekantar sig med Sveriges tuffa
bostadsmarknad så fort som möjligt och använder sig av andra kanaler än bostadskön för att hitta
bostad, precis som alla andra tvingas göra i Sverige.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)
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Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 31
Reservation
Kommunstyrelsen, 2019-09-11
Motion av Helena Nanne (M)och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende
Diarienr: STK-2019-379
Moderaternas förslag kommer att försämra integrationen i vår stad och förvärra
situationen för en redan utsatt grupp. Vi måste ge människor rimliga
förutsättningar att etablera sig i samhället. Det är inte rimligt att förvänta sig att
det går snabbare och är lättare att skaffa en bostad för någon som nyss har
kommit till Sverige, än vad det är för den genomsnittliga Malmöbon.
Vi yrkade därför avslag på moderaternas motion. Då vårt förslag inte vann
gehör reserverar vi oss till förmån för vårt eget förslag.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot i kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare i kommunstyrelsen
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