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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-09 kl. 13:00-14:50

Plats

Triangeln 1-2 (stadshusets konferensanläggning)

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)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
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)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatonsdirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mariya Trusova (IT konsult, ATEA)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-09-24

Protokollet omfattar

§316
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316

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om ingen kommunal finansiering av svartuthyrning

STK-2020-59
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige uppdrar arbetsmarknads- och socialnämnden att upphöra med att bevilja
ekonomiskt bistånd till boendekostnader, till personer som hyr olovligt i andrahand samt
reviderar Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för
livsföring i övrigt i enlighet med motionens intentioner. Ärendet har skickats på remiss till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Mot bakgrund av vad som redogörs i yttrandet föreslår arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att motionen ska anses vara besvarad. Arbetsmarknads- och
socialnämnden menar att den aktuella frågeställningen har utretts inom ramen för revidering
av riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i
övrigt. Avsnittet avseende skäliga boendekostnader har särskilt belysts i förvaltningens
utredning. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att det finns anledning att anta att
den nya hyreslagstiftningen kommer förändra rättsläget något varpå arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har lämnat förslag om en tydligare och striktare skrivning i riktlinjerna
avseende skäliga boendekostnader. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag innebär
att riktlinjernas befintliga avsnitt om skäliga boendekostnader kompletteras med skrivningar
som, utöver att ange riktlinje om högsta godtagbara boendekostnad, även anger förtydligande
skrivningar kring vad nämndens myndighetsutövning ska motverka.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret för ytterligare beredning.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret.
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget och ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar att återremittera ärendet till stadskontoret.
Beslutet skickas till

Analys- och hållbarhetsavdelningen
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200831 §528
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Motion Ingen kommunal finansiering av
svartuthyrning
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Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om ingen
kommunal finansiering av svartuthyrning
Arbetsmarknads- och socialnämnden 200617 § 192 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

