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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-04 kl. 13:00-15:10

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)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Håkan Fäldt (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Skans (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M) ersätter Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Izabella Arwidson (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§102
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Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om
kostnadskontroll för akutboende

STK-2019-821
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar att arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att nämndens ledamöter och
ersättare regelbundet informeras om kostnaden för fattade beslut avseende bistånd till
boende samt att arbetsmarknads- och socialnämnden inför ett kostnadstak för akutboende
där överstigande belopp ska godkännas av arbetsmarknads- och socialnämnden. Motionen
har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden som ställer sig positiv till
yrkandet om att säkerställa att nämndens ledamöter och ersättare regelbundet informeras om
kostnaderna avseende bistånd till boende men menar att införa kostnadstak för akutboende
inte är praktiskt genomförbart. Förslaget är att motionens första yrkande anses besvarad då
arbetsmarknads- och socialnämnden numera har infört rutiner som säkerställer att nämndens
ledamöter och ersättare regelbundet informeras om kostnaderna för fattade beslut avseende
bistånd till boende. Vidare att motionens andra yrkande avslås med hänsyn tagen till
remissinstansens yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Helena Nannes (M) och Charlotte Bossens (C) motion
avser yrkande om att säkerställa att nämndens ledamöter och ersättare regelbundet
informeras om kostnaden för fattade beslut avseende bistånd till boende besvarad
med vad som redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige avslår motionens yrkande om att uppdra arbetsmarknads- och
socialnämnden att införa kostnadstak för akutboende, där överstigande belopp ska
godkännas av arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Anton Sauer (C)
och Magnus Olsson (SD).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen med instämmande av Anton Sauer (C) och
Magnus Olsson (SD) och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 41.

4

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 42.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 200127 Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte
Bossen (C) om kostnadskontroll för akutboende
Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll för
akutboende
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 368 med Reservation (SD)
och muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

5

Bilaga 41

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-821
Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll för akutboende
Sverigedemokraterna instämmer i motionärernas intentioner och förslag och yrkar därför bifall till
motionen.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Reservation
Bilaga 42

KS 05-03-2020
Ärende 34: Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om
kostnadskontroll för akutboende
Helena Nanne och Charlotte Bossen lyfte i sin motion behovet att i Malmö återfå
kontroll över stadens hantering av akutboendet för hemlösa. Under våren 2019
rapporterades det regelbundet om det stora kostnader som staden stått för över den
senaste åren.
Akutboenden för 616 miljoner har köpts utan offentlig upphandling och
hyreskostnader har nått upp till över 40 000 kronor i månaden. På tio år har
kostnaderna ökat kraftigt vart år. Detta är ett allvarligt problem, dels i
upphandlingsfrågan men också rörande hantering av skattebetalarna i Malmös pengar.
Genom att agera som man gjort har Malmö stads hela hyresmarknad satts ur spel,
vilket på sikt skapar ännu sämre förutsättningar att komma till rätta med
hemlöshetsproblematiken i Malmö.
Moderaterna och Centerpartiet har vid flera tillfällen begärt att kostnaderna för var
enskilt fattat beslut om bistånd för boende ska redovisas i den berörda nämnden,
Arbetsmarknads- och socialnämnden, utan gehör.
Arbetsmarknads- och socialnämnden undviker sitt ansvar genom att konsekvent neka
kostnadskontroll. Även när behovet av kostnadskontroll och information är uppenbar.
Speciellt nu när kostnader har tillåtits skena som de gjort i det dolda.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade bifall til motionens två att-satser,
Att

uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att säkerställa att nämndens
ledamöter och ersättare regelbundet informeras om kostnaden för fattade
beslut avseende bistånd för boende.

Att

uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att införa ett kostnadstak för
akutboende, där överstigande belopp ska godkännas av arbetsmarknads- och
socialnämnden.

Då vårt yrkande inte vann gehör i kommunstyrelsen, reserverar vi oss mot beslutet.
Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)
Med instämmande av,
John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)

