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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-26 kl. 15:00-15:10

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)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens
betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

STK-2021-46
Sammanfattning

Malmö stad har av Finansdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på
Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46).
Betänkandet tillkom efter att regeringen den 2 augusti 2018 beslutade att tillsätta en kommitté
(dir 2018:24) för ökad ekonomisk jämlikhet – en jämlikhetskommission – med uppdrag att
lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka
möjligheterna till social rörlighet. Kom-missionens förslag ska sammantaget bidra till ökad
jämställdhet och en förbättrad integration.
Under ärendets beredning har arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden,
grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, kulturnämnden, MKB Fastighets AB, stadsbyggnadsnämnden samt
tekniska nämnden getts möjlighet att yttra sig.
Förslag till yttrande avser främst kommunernas ansvar och åtaganden. Förslaget är att
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till yttrande och
skickar det till Finansdepartementet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Finansdepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås besluta att avstyrka
förslagen i betänkandet.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 1.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Remiss från finansdepartementet Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
Förslag till yttrande
Remiss från Finansdepartementet
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Beviljat anstånd till 5 maj, Fi2020/03418
En gemensam angelägenhet volym 1
En gemensam angelägenhet volym 2
Förskolenämnden beslut 210331 § 46 med Reservation (SD) och (M+C)
Remissvar från förskolenämnden
Kulturnämnden beslut 210330 § 24 med Reservation (SD)
Remissvar från kulturnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210326 § 51 med Särskilt yttrande
(L) och (V) och muntlig Reservation (C+M) och (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden beslut 210323 § 89 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 210324 § 39 med Reservation
(M+C+KD) och muntlig Reservation (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210325 § 92 med Reservation (M+C), (SD), (V)
Särskilt yttrande (L)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Grundskolenämnden beslut 210324 § 40 med Reservation (C),(M) och (SD) och
Särskilt yttrande (L) och (MP)
Remissvar från grundskolenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210325 § 108 med Reservation (M+C)
och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB
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Bilaga 1

Reservation
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-26
Ärende 10. Remiss från Finansdepartementet – Jämlikhetskommissionens
betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46

Moderaterna yrkade avslag till yttrandet till förmån för Moderaternas och Centerpartiets reservation i
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Moderaterna är kritiska till flera av de förslag som utredningen föreslår. Utredningens ansats är i grund
och botten problematisk och bygger i stora delar på en bidragslinje som redan präglat vår stad i allt för
stor utsträckning.
Utredningen föreslår att konsekvenserna för anställningstryggheten för visstidsanställda ska utredas
särskilt. Det bygger på en förenklad bild av arbetsmarknaden. Trygghet handlar inte bara om
anställningsvillkor, utan också om frågor som rör kompetensutveckling och lärande genom hela
arbetslivet. Vi menar att dessa frågor också bör beaktas då exempelvis avsaknad av utbildning, eller
utbildning som det inte finns ett behov av på arbetsmarknaden, kan vara ett större hot mot tryggheten.
En person med utbildning och erfarenhet som efterfrågas på arbetsmarknaden, men som för tillfället
har en visstidsanställning, är sannolikt mer trygg inför framtiden än en person som förvisso har en
tillsvidareanställning, men som har utbildning och erfarenhet inom områden som är på väg att
försvinna till exempel till följd av digitalisering.
Ett annat förslag som utredningen presenterar är att införa ett lagstadgat krav på hyresgästernas
möjlighet att välja nivå vid renovering. Det är dels ett förslag som strider mot äganderätten, men också
ett förslag som riskerar att renovering av fastigheter blir dyrare för fastighetsägare vilket i slutändan får
finansieras av hyresgästerna.
Vidare anser vi att det är önskvärt med ett större statligt ansvar för nyanlända flyktingars bosättning,
etableringsinsatser och försörjning. Vi vänder oss dock mot beskrivningen i yttrandet. Till viss del
stämmer det att staten backat från ansvaret att finansiera kostnader som uppstår till följd av statliga
beslut, men vi vill poängtera att Malmö stad också har valt att ta ett större ansvar i flera delar.
Långsiktiga boendelösningar som sträcker sig förbi de två åren i etableringsprocessen och kravlös
hantering av ekonomiskt bistånd är två exempel på detta. Mycket av kostnaderna som drabbar staden
alltså självförvållade.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande

Torbjörn Tegnhammar (M)

