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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-12 kl. 09:00-12:45

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Marcus Horning (direktör)
Shadi Yousefi (utvecklingssekreterare)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)

Utses att justera

Martin Molin (C)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Martin Molin (C)

…………………………………
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Justeringen

2020-11-19

Protokollet omfattar

§353
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§

353

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka
integrationen, STK-2020-768

SBN-2020-543
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade motion som
inkommit till kommunfullmäktige från John Roslund (M) och Tony Rahm (M). I motionen
framförs yrkande att kommunfullmäktige ska besluta att kommunstyrelsen utreder
möjligheten att skapa förutsättningar för ett boende i Malmö, utifrån ett boendekoncept som
Helsingborgshem har utvecklat, där fokus är att bryta ensamhet och bidra till integration.
Stadsbyggnadsnämnden ser positivt på en utredning som tar sikte på att i Malmö genomföra
ett liknande boendekoncept med inspiration från projektet i Helsingborg.
Jäv
Petra Lundgren (M) anmäler jäv och deltar inte i genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med beslutat tillägg yttrande enligt förvaltningens förslag
och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Yrkanden
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Mikael Andersson (V) yrkar att meningen "Med hänsyn till de boendes rätt till respekt för sitt privatliv
måste även eventuella krav på umgänge i de gemensamma ytorna analyseras noga" skrivs in på sista sidan,
andra stycket, efter meningen om huvudmannaskap och samverkan med andra aktörer.
Mårten Espmarker (MP), Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Mikael
Anderssons (V) yrkande.
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar avslag på Mikael Anderssons (V) yrkande och
tillägg och bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Mikael Anderssons (V)
tilläggsyrkande mot Martin Molins (C) och Darko Simics (M) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag och finner nämnden har bifallit Mikael Anderssons förslag på tillägg.
Ordförande ställer sedan proposition på yrkandena om bifall mot Åsa Ahnfeldts (SD)
avslagsyrkande och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag till yttrande med av
Mikael Anderssons förslag till tillägg.
Reservationer och särskilda yttranden
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 353a.

4

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 Motion om att bryta ensamheten och öka
integrationen
Förslag till yttrande SBN 2020-11-12 Motion om att bryta ensamheten och öka
integrationen
Motion av Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka integrationen

Bilaga § 353a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12
Ärende 9: SBN-2020-543

Remiss från kommunfullmäktige – Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att bryta ensamheten och öka integrationen, STK-2020-768

Vi yrkade avslag på motionen. Då vårt yrkande inte fick bifall reserverar vi oss i
ärendet.
Bostadsmarknaden i Malmö är tuff, inte minst om man inte har finanser att köpa en
nyproducerad lägenhet i mångmiljonklassen. Att börja kvotera allmännyttas
lägenheter genom att tvingas umgås minst två timmar i veckan med övriga boende i
huset är en dålig idé och inte försvarbart.
Att motionen dessutom är ett förslag på att lösa integration genom kvotering av
MKBs lägenheter i Malmö är djupt kränkande för den personliga integriteten. Att som
skattebetalare i Malmö både vara med och betala försörjningsstöd för
ensamkommande flyktingbarn och sen dessutom tvingas delta i integreringsprocessen för att inte gå miste om en bostad är bisarrt.
Man väljer själv vem man vill umgås med och man ska inte behöva gå miste om en
lägenhet för att man inte vill umgås med övriga hyresgäster. MKBs lägenheter
förmedlas via Boplats Syd och när man har köat tillräckligt länge och blir erbjuden en
lägenhet ska den inte förenas med sociala eller politiska villkor. Ännu fler bostäder
som öronmärks förbi bostadskön!

_______________________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_______________________________
Karin Ramsay (SD)

____________________________
Stefan Claesson (SD)

