1

Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-12:50

Plats

Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) (Deltagande på Teams)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Lars Eriksson (C) ersätter Joacim Ahlqvist (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S) (Deltagande på Teams)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på Teams)
Ulla Herbert (L) (Deltagande på Teams)
Emma-Lina Johansson (V) (Deltagande på Teams)
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på Teams)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på Teams)
Felicia Siecke (SD) (Deltagande på Teams)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Arjana Nikqi (Nämndsekreterare)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Luisa Hansson (Ekonomichef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§267

Underskrifter

Sekreterare

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

Arjana Nikqi
Ordförande

...........................................
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Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Lokalbehovsplan

ASN-2020-1114
Sammanfattning

I arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente anges att nämnden ytterst ansvarar för att
behovet av lokaler är tillgodosett inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska årligen
till kommunstyrelsen inkomma med en bedömning av sina behov av lokaler både på kort och
långt sikt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden gör bedömningen att befolkningsutvecklingen kommer
att innebära fortsatt större behov av lokaler för nämndens verksamhet. Det finns faktorer i
omvärlden som kommer att påverka arbetssätt och utformning av lokaler framöver, till
exempel bostadsbrist, digitalisering, översyn av socialtjänstlagen och ökad samlokalisering
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 191.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2021-2035 och skickar
den till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Mats Högelius (V) yrkar bifall till förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag





§191 Lokalbehovsplan
G-Tjänsteskrivelse ASN 200625 - lokalbehovsplan
Lokalbehovsplan 2021-2035 ASN
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-1114

Lokalbehovsplan
Arbetsmarknads- och socialnämnden tar ställning till föreslagen lokalbehovsplan och
översänder denne till kommunstyrelsen.
Malmö växer, det är ingen hemlighet. Däremot bör Malmö växa i en anpassad takt med hänsyn
till att faciliteter ska kunna tillgodose behovet vid en ökad befolkning, vilket inte görs idag.
Malmö behöver växa i sin egen, lugna takt.
Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer Malmös befolkning att växa med nästan
12000 nya invånare de närmast tre åren och med knappt 50000 fram till 2030. Med samma
ökningstakt kommer Malmö att ha drygt 412000 invånare vid slutet av perioden denna plan
omfattar.

Ovanstående stycke hänvisar direkt till det mål som minoritetskonstellationen till styre i
Malmö har; att Malmö skall växa till en halvmiljonstad. Vi Sverigedemokrater motsätter oss
detta mål, ett mål som ökar påfrestningarna på lokalbehovet i Malmö.
Vi som nämnd har ett ansvar gentemot Malmöborna, som skall tas på allvar. Vi har ett ansvar
för att tillgodose individers stöd och utveckling. Därför blir det svårt att hålla ett ansvar
samtidigt som Malmö inte mäktar med hur vår stad växer idag. Utmaningarna som nämnden
står inför kräver strategiskt såväl som kortsiktigt och långsiktigt arbete.
Vidare vill Sverigedemokraterna belysa vikten av att det förs en kontinuerlig dialog mellan
förvaltningen och styret för en god balans mellan förvaltningens behov och den styrande
minoritetens intetsägande mål om att Malmö ska bli en halvmiljonstad.
Vad beträffar hemlösheten i Malmö är majoriteten av Malmös hemlösa utländska
medborgare. Invandringen är den huvudsakliga orsaken till den strukturella hemlösheten i
Malmö då nyanlända ofta saknar förankring på bostadsmarknaden.
Enligt den föreslagna lokalbehovsplanen redovisas det att hemlösa placeras i villor.
Sverigedemokraterna ser kritiskt på detta. En nyanländ familj med exempelvis åtta eller nio
barn har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta innebär att möjligheterna för
familjen att flytta till ett eget boende minskar, vilket gör dem beroende av kommunalt stöd
under en större period. Eftersom nyttjandegraden av lokaler för hemlösa bedöms minska
menar vi att boenden i villor bör vara en prioritet vid avveckling.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Har en individ inte råd med en bostad i Malmö får denne bosätta sig på annan plats där
bostäder är billigare. Vi har inte marknadshyror i Sverige men vi har en bostadsmarknad.
Tanken med en bostadsmarknad är att den som kan efterfråga de tillgängliga bostäderna ska
kunna förvärva eller hyra en bostad.
Ett aktuellt exempel på hur kommunala placeringar av hemlösa till lokaler påverkar resten av
staden är det sociala boendet ”Spiran 1” i Limhamn. En oenig nämnd har tidigare beslutat att
(maximalt) 33 av lägenheterna ska nyttjas som genomgångsbostäder. Vi Sverigedemokrater
har sedan dag ett varit emot det sociala boende. Nyanlända vars problematiska situation med
förankring på bostadsmarknaden kommer att förvärras genom att deras sociala boenden
subventioneras ännu mer.
Enligt MKB har flera bidragstagare frambringat stök och oro. Skötsamma och hårt arbetande
Malmöbor tvingas dagligen att betala av Malmös höga integrationsskuld. Detta genom att
behöva utstå stök, otrygghet och nedsmutsning. Samma Malmöbor tvingas betala hyresnotan
åt nyanlända socialbidragstagare. Det är inte hållbart att passivt tvinga bort skattebetalare
och samtidigt attrahera socialbidragstagare.
Sverigedemokraterna välkomnar ett tillstånd där fler som har råd med bostäder i Malmö
flyttar till staden och de som inte har råd med bostäder i Malmö flyttar till andra kommuner.
Ett sådant tillstånd skulle, i praktiken, kunna höja skattekraften i Malmö som har varit låg i
perioder.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av

Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten
2020-09-29

Felicia Siecke
Felicia Siecke
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Lokalbehovsplan
ASN-2020-1114
Moderaterna och Centerpartiet anser att lokalbehovsplanen för arbetsmarknads- och
socialnämnden är tydlig och pedagogiskt redogör för verksamhetens behov av lokaler. Malmös
invånarantal växer och det kan öka behovet av lokalytor. Men det förutsätter att Malmö inte
redan idag har större lokalytor per medarbetare än andra kommuner och kan effektivisera sin
lokalanvändning. Därför bör initieras en benchmarking gentemot andra kommuner för att
bedöma om Malmö stad har och kommer att få ett underskott på lokalytor för sina medarbetare.
Varken lokaler eller ekonomiska resurser är oändliga. Det kräver en mer effektiv
lokalanvändning när en god samhällsservice till Malmöborna behöver rymmas i ett allt mer
begränsat utbud av lokaler. Digitaliseringen utgör enorma möjligheter för detta.
Frågan om lokaler till stadens verksamheter hänger även ihop med frågor som rör
stadsbyggnad. En liten geografisk yta ska dela på såväl stora som olika behov av utbyggnad.
Det finns därför goda skäl för den styrande minoriteten att ompröva sin syn på högre byggnation
och att kombinera bostäder med olika typer av samhällsservice.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)

