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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-10 kl. 13:00-14:30

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
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)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Micael Nord (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatiosdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

Heléne Norberg (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§94
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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att bryta
ensamheten och öka integrationen

STK-2020-768
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen
utreder möjligheten att skapa förutsättningar för ett boende där fokus är på att bryta
ensamheten och öka integrationen utifrån ett likartat koncept som Helsingborgshems Sällbo.
I de yttrande som nämnder och bolag lämnat finns ett intresse för att utreda förutsättningar
för att starta ett boende liknande Helsingborgshems koncept. Exempel på frågor som en
utredning bör beakta är en rimlig hyresnivå, hur lägenheter ska fördelas utifrån intervjuer eller
kötid, om andra målgrupper kan vara aktuella för Malmö, driftsform och ägande, om det ska
vara tidsbe-gränsat projekt eller hyreskontrakt tillsvidare mm. Andra frågeställningar kan
tillkomma i det fall kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att genomföra en utredning av boendekonceptet. Även tänkta målgrupper bör ges
möjlighet att bidra till utredningen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att skapa förutsättningar för ett
boende där fokus är på att bryta ensamheten och öka integrationen utifrån ett likartat
koncept som Helsingborgshem gjort.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utredningen ska vara klar senast den 31 januari 2022.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en
skriftlig reservation, bilaga 35.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210301 §112
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att bryta ensamheten och öka integrationen
Motion av Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka integrationen
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201127 § 148 med Särskilt yttrande (V)
och (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 201123 § 139 med Reservation (SD)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201119 § 330 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201112 § 353 med Reservation (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från Boplats Syd
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Bilaga 35

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-768

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka
integrationen
Sverigedemokraterna yrkade avslag på motionen. Vi förstår vikten av integration även om vi inte
delar uppfattning som ofta nämns i debatten om så kallad ömsesidig integration. I ett yttrande från
Arbetsmarknads- och socialnämnden kan vi utläsa att en av målgrupperna som skulle kunna vara
aktuella är före detta ensamkommande som nu är vuxna.
Vi menar att om konceptet införs kommer fler nyanlända söka sig till Malmö. Vi vill tvärtom göra
Malmö mindre intressant för nyanlända migranter till exempel ensamkommande vuxna. Att
nyanlända får gräddfil till bostäder är inte något vi stödjer.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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