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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-10 kl. 09:00-13:15

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033 samt via Teams

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)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Bo Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Jonas Michanek (S) ersätter Shaip Morina (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
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)
Anna Tullberg (HR-chef)
Anna Westberg (stadsjurist)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

…………………………………

Martin Molin (C)

Darko Simic (M) § 410
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Ann-Katrin Sandelius (enhetschef)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef)
Johanna Perlau (enhetschef)
Julia Töringe (enhetschef)
Pontus Alexandersson (bygglovsarkitekt)
Helena Denvall (trafikplanerare)
Stephanie Morgan (teknisk assistent)
Utses att justera

Martin Molin (C)
Darko Simic (M) § 410

Justeringen

2020-12-17

Protokollet omfattar

§389
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§

389

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Magnus Olsson
(SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster, STK-2020-819

SBN-2020-591
Sammanfattning

Den som inte behärskar svenska enligt 13 § förvaltningslagen (2017:900) har rätt till tolkning
och översättning i den mån det behövs för att den enskilde ska ha möjlighet att ta till vara sin
rätt. Det anses självklart att det allmänna i de fallen ska stå för tolk- och
översättningskostnaderna (jfr prop. 2016/17:180, s. 86). I ärenden som innefattar flera
enskilda parter skulle bristande tolkning eller översättning kunna gå ut över enskilda. Malmö
stad har anslutit sig till det finska förvaltningsområdet enligt lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk genom vilket vi förbinder oss att kommunicera på finska med finska
medborgare.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden
Sofia Hedén (S) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Lars Hellström (L), Martin Molin (C), Mårten Espmarker (MP) och Mikael Andersson (V)
yrkar bifall till Sofia Hedéns yrkande.
Anders Olin (SD) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 389a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Motion om att avgiftsbelägga tolktjänster
Förslag till yttrande SBN 2020-12-10 Motion om att avgiftsbelägga tolktjänster
Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster

Bilaga § 389a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-12-10
Ärende: 12 – Motion – Avgiftsbelägga tolktjänster
SBN-2020-591
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att avgiftsbelägga tolktjänster i
Malmö kommuns verksamheter. Det har på senare tid kommit upp att kostnader för
tolktjänster i Sverige skenat och frågan uppstår också hur länge man ska ha rätt till
gratis tolk när man har permanent uppehållstillstånd eller har blivit svensk
medborgare. Huvudregeln borde vara att ifall man är permanent boende i Sverige att
man också ska lära sig språket. Moderaterna delar en del av motionärens intensioner
men anser att frågan inte kan beslutas av de politiska instanser i kommunen då det
krävs en lagändring för att man på kommunal nivå skulle kunna ta ett beslut om att
införa avgifter för tolktjänster.
Malmö den 15 december 2020
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

