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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-03-28 kl. 09:00-12:48

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande) §§94-112
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S) §77, §§93-96, §§98-112
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Mira Markovinovic (S) §97 ersätter Pernilla Hagen (S) pga jäv
Ulla Herbert (L) §77, §93 ersätter Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice
ordförande)
Lars Eriksson (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Mira Markovinovic (S) §77, §§93-96, §§98-112
Ulla Herbert (L) §§94-112
Måns Berger (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Simon Enqvist (SD)
Thore Jeppsson (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Birgitta Nimgård (TCO-personalföreträdare)
Lotta Heckley (controller) §§101-102
Lejla Kazic (tf. avdelningschef) §§101-102
Jonas Magnusson (enhetschef) §96
Anna von Reis (avdelningschef) §§104-112
Lene Cordes (avdelningschef) §§104-112
Annika Andersson (avdelningschef) §102
Marcus Eriksson (avdelningschef) §§93-94

Underskrifter

Sekreterare

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

Alice Berg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Helena Hansson (utvecklingssekreterare) §§104-112
Lars G Larsson (utvecklingssekreterare) §§99-100
Vesna Mehic (familjerättsassistent) §77
Toba Kamal Helgesen (enhetschef) §77
Rebecca Bichis (avdelningschef) §§104-112
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-04-03

Protokollet omfattar

§77, §§93-112
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ÄRENDELISTA
§77
§93
§94
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105
§106
§107
§108
§109
§110
§111
§112

Godkännande av dagordningen
Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU
2018:85)
Arbetsmarknadsinformation
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns
rättigheter, STK-2018-1231
Ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
angående boende för hemlösa i Oxie
Frågor till Malmöpanelen 2019
Kvalitetsberättelse 2018
Hemlöshetskartläggning 2018
Hyresavtal för blockförhyrning av bostäder Stensjön 5
Nämndsbudget 2019
Tillsyn av nämndens utredning av brister i utförandet för unga som beviljats
insatsen boende med stöd
Förslag till kommunfullmäktige om revidering av arbetsmarknads- och
socialnämndens reglemente
Förslag till kommunfullmäktige avseende revidering av avgifter för
tillståndsansökningar gällande tobaksförsäljning
Revidering av delegationsordning utifrån förändringar i folkbokföringslagen
Förordnande av tjänstepersoner att fatta beslut i ärenden där socialnämndens
beslut inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU
Revidering av sammanträdestider arbetsmarknads- och socialnämnden 2019
Kurser och konferenser
Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och
nämndens ordförande
Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Information från förvaltningsdirektören
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§

77

Godkännande av dagordningen

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ärende 19 behandlas före ärende 18 och
fastställer därmed dagordningen.
Paragrafen är justerad
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§

93

Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga
(SOU 2018:85)

ASN-2019-3718
Sammanfattning

Justitiedepartementets betänkande Slopad straffrabatt för unga myndiga innehåller förslag på
genomförande av en ordning som innebär att lagöverträdare i åldern 18-20 år ska behandlas
som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätning och val av påföljd. Utredningen har
också haft i uppdrag att analysera och överväga konsekvenserna av en sådan ordning för unga
lagöverträdare i åldern 15-17, samt överväga olika modeller för straffmätning gällande denna
grupp. Utredningen bedömer att det inte finns tillräckliga skäl för att genomföra några
förändringar i fråga om straffmätning för unga lagöverträdare i åldersgruppen 15-17 år.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen instämmer i betänkandets överväganden och
förslag.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 68 190314
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Justitiedepartementets
betänkande Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Janne Grönholm (MP) yrkar att första stycket i yttrandet ändras med innebörden att
nämnden inte instämmer med betänkandets överväganden och förslag.
Helena Nanne (M) yrkar avslag på Janne Grönholms (MP) ändringsyrkande. Nima Gholam
Ali Pour (SD) yrkar avslag på Janne Grönholms (MP) ändringsyrkande.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till Janne Grönholms (MP) ändringsyrkande.
Ann-Marie Hansson (S), med instämmande av Sedat Arif (S), yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sedat Arif (S) ställer arbetsutskottets beslutsförslag till yttrande avseende slopad
straffrabatt för unga myndiga mot Janne Grönholms (MP) förslag om ändring av yttrandet.
Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
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Beslutsunderlag







Protokollsutdrag §68 Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för
unga myndiga (SOU 2018:85)
G-Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet Slopad straffrabatt för unga
myndiga SOU 2018:85
Förslag till Yttrande remiss från Justitiedepartementet Slopad straffrabatt för unga
myndiga SOU 2018: 85
Betänkande slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU
2018:85)

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Reservation med särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 19/2019-03-28 om Slopad straffrabatt
Det finns inga vetenskapliga belägg för att längre straff minskar brottsligheten. Därför ser vi
att detta förslag är ett utslag av populism utan reell verkan.
Straffrabatten, som f.ö. är ett mycket dåligt ord, handlar i grunden inte primärt om att
generellt minska straffen för grova brott utan istället att försöka förhindra att unga
brottslingar ska fastna i ett professionell brottsligt beteende för resten av deras liv.
Det är allmänt känt att fängelsevistelser snarare skapar professionella brottslingar än
rehabiliterar dem till laglydiga samhällsmedborgare. Därför är det av stor vikt att när det
gäller unga vuxna, minska fängelsevistelsen något så att det finns en rimlig chans att
rehabilitera dem istället.
Vi ser därför att det är av stor vikt att behålla den s.k. straffrabatten även för gruppen mellan
18-20 år.
Straff måste anpassas till personers mognad. Ungdomar i denna åldersgrupp har inte rätt att
köpa ut en flaska vin på Systembolaget på grund av deras låga ålder och inte fulla mognad,
därför är det orimligt att vi inte tar hänsyn till detta också när det gäller straffpåföljd.
Vi yrkar därför avslag på förslaget att slopa straffrabatten för personer i åldersgruppen 18-20
och reserverar oss mot beslutet.
Vi yrkar istället bifall till Miljöpartiets förslag på ändring i första stycket då det ligger helt i
linje med vår syn på sakfrågan.

Mats Högelius
Ledamot V
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende: ASN-2019-3718
Remiss från Justitiedepartementet – Slopad straffrabatt för unga myndiga
Vi sverigedemokrater anser att det är självklart att det på ett hemskt brott ska följa ett straff som står i
proportion till den begångna handlingen. Detta är viktigt för att visa de unga brottslingarna att de
begått ett allvarligt fel, för att skydda samhället ifrån att nya offer utsätts för brott, för att brottsoffer och
anhöriga ska få upprättelse och inte minst för att förtroendet för hela rättsväsendet och rättsstaten ska
upprätthållas.
För att täppa till de luckor i lagen som i dag gör att unga men synnerligen grova brottslingar helt
kan slippa straff eller komma undan med mycket lindriga straff föreslår Sverigedemokraterna tre
ändringar. För det första bör gränsen för när ungdomsvård får användas sänkas från 15 till 13 år. För
det andra bör 15 – 18 åringar som döms för mycket grova vålds- och sexualbrott kunna dömas som
vuxna. Slutligen bör ungdomsrabatten på straff för de som fyllt 18 men ej 21 avskaffas.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Reservation
Arbetsmarknad och socialnämnden, 28 mars 2019
Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga
myndiga (SOU 2018:85)
Diarienummer: ASN-2019-3718
Miljöpartiet i Malmö anser att vi behöver förändra lagstiftningen så att vi på ett
tillfredställande vis kan lagföra de ungdomar som återkommande begår brott,
men en sådan lagstiftning får inte drabba alla de i grunden skötsamma
ungdomar som under uppväxten gör ett eller annat snedsteg.
Förslaget med slopad straffrabatt kommer inte leda till att färre brott begås
snarare fler. För samtidigt som det inte avskräcker unga från att begå brott, vet
vi att unga människor som tidigt i livet döms till fleråriga fängelsestraff får det
oerhört svårt att etablera sig i samhället. Ett ytterligare argument för att behålla
straffrabatten är att unga människor har ett sämre utvecklat
konsekvenstänkande och kan därmed inte lastas för de brott de begår på samma
sätt som vuxna.
Vi yrkade på att nämnden skulle avstyrka förslaget, när vårt förslag inte van
gehör valde vi att reservera oss.
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)
Med instämmande av:
_____________________________
Måns Berger, ersättare Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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q.

ffiI

Centerpartiet

Siirskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnimnden 2019-03-28
Arende: Remiss frin Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt
myndiga (SOU 2018:85)

fiir

unga

ASN-2019-3718
Moderaterna och Centerpartiet viilkomnar det fiirslag i utredningen som innebiir att
straffrabatten fiir unga myndiga avskaffas. Den nu giillande ordningen, ddr straff som utdoms
fi)r personer i ildern 18-20 iir kraftigt reducerade, har ett antal brister som fir stora
konsekvenser fijr sivdl landets unga som ftir brottsoffer.

Vi vill dock poiingtera att det alldeles uppenbart finns brister i hur gruppen 15-17-Ftiga
lagtivertriidare hanteras. Situationen som r6der ibland annat Malmo dr talande, ddr personer
unga som 12 eller 13 Fr dr inblandade i den grovt organiserade brottsligheten.

si

Det framgir i fiirslaget till yttrande att det av utredningen inte framkommer nigra skiil lor att
genomftira foriindringar i nuvarande system. Det behdver inte vara fel i sak, men vi vill
understryka hur viktigt det iir att hela samhiillet med sin samlade styrka siitter ner foten mot
kriminaliteten i s& unga 6ldrar.

Helena Nanne

(M)

Farishta Sulaiman

(M)

Ingrid Gunnarson (M)
Lars Eriksson (C)

Med insttimmande av:
Anna Adell

(M)

Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup

(M)
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§

94

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Marcus Eriksson, avdelningschef för arbetsmarknadsavdelningen informerar nämnden om
förvaltningens aktuella arbete gällande arbetsmarknadsfrågor.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

95

Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113

ASN-2018-19055
Sammanfattning

Stadskontoret har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över aktuell
motion som inkommit till kommunfullmäktige från Allan Widman (L). I motionen framförs
yrkande att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med förslag om hur ägardirektiven till MKB fastighets AB ändras så att
överlåtelse av hyresfastigheter ska ske för att bredda utbudet av upplåtelseformer i områden
där detta idag är alltför ensidigt.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden
kopplade till yrkandena och föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 65 190314
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motionen Bredare utbud
av upplåtelseformer i utanförskapet enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige därmed anse motionen
besvarad.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) deltar inte i beslutet
rörande Mats Högelius (V) yrkande.
Yrkanden

Helan Nanne (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande och att nämnden ska
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Mats Högelius (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag på yttrande och att nämnden ska
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sedat Arif (S) ämnar först ställa arbetsutskottets förslag på yttrande mot Helena
Nannes (M) avslagsyrkande. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer arbetsutskottets beslutsförslag till yttrande mot Helena Nannes (M) förslag
om bifall till motionen. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Votering begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Helena Nannes (M) förslag. Votering
genomförs. Voteringen utfaller med 8 Ja-röster, 4 Nej-röster och 1 avstår. Arbetsmarknadsoch socialnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande avseende motion av Allan
Widman (L). Voteringsbilaga biläggs protokollet.
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Ordförande ställer sedan proposition på Mats Högelius (V) avslagsyrkande. Ordförande
finner att nämnden avslår Mats Högelius (V) yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag §65 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet, STK-2018-1113
G-Tjänsteskrivelse Motion av Allan Widman (L) Bredare utbud av upplåtelseformer
i utanförskapet
Förslag till yttrande Motion av Allan Widman (L) Bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet
Följebrev Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer
i utanförskapet, STK-2018-1113

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-03-28

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §95

Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113, ASN-2018-19055
Ärende:

Voteringslist(or)
Ja-röst för bifall till Sedat Arifs yrkande - Nej-röst för bifall till Helena Nannes yrkande
Ledamot

Ja

Sedat Arif (S), Ordförande
Joel Laguna Ascacivar (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ledamot
Pernilla Hagen (S), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Mats Högelius (V), Ledamot
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Lars Eriksson (C), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
4

1
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Vänsterpartiet

Reservation med särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö
Ärende: 20/ 2019-03-28 Motion av Allan Widman
Det är en viktig fråga att bryta boendesegregationen som Allan Widman lyfter i sin motion.
Problemet är att lösningen från borgligt håll alltid ligger i att sälja ut allmännyttans bostäder
och göra dem till bostadrätter. Fokus ligger också alltid på de områden som har en dominans
av hyresrätter och att det är där boendesegregationen ligger.
Faktum är att boendesegregationen är lika mycket ett resultat av en ensidig boendeform i
villa områden och i bostadsrättsområden.
Frågan är varför man alltid måste attackera hyresrättsområdena och tvinga in bostadsrätter
där på bekostnad av hyresrätterna? Varför går det inte att tänka omvänt?
T.ex att öka andelen hyresrätter i de områden som mer eller mindre totalt domineras av
villor och bostadsrätter?
Allan Widmans motion är inte en motion präglad av omsorg om de områden han pekar ut
såsom Rosengård och Herrgården eller boende segregationen i stort, utan är driven av en
ideologisk vilja att öka antalet bostadsrätter i Malmö generellt på bekostnad av andelen
hyresrätter.
Det kan inte vara rimligt att det alltid är de mest utsatta områdena som ska betala priset för
en ökad blandform av boenden.
 Omvandlingen kommer att öka hyrorna så folk kommer att ha svårt att bo kvar i
lägenheterna.
 Andelen bostadsrätter är redan väldigt hög i Malmö. Den behöver inte öka.
 Det är billiga hyresrätter som efterfrågas och som måste öka i antal
Det är i grunden ett feltänk att alltid tro att när människor får en starkare privatekonomi så
vill de per automatik flytta till en bostadsrätt. Vi måste istället göra det mer attraktivt att bo i
områden med hyreslägenheter, genom att rusta upp dem och bygga ut servicen.
Detta kom inte fram i yttrandet från nämnden varför jag reserverade mig till beslutet och
avstod från omröstningen i voteringen.
Mats Högelius
Ledamot V
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och socialnämnden, 28/03 2019
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet
Diarienr: ASN-2018-19055
Miljöpartiet delar den vision om en blandad stad som vi anar i intentionen
bakom Allan Widmans motion. Vi vill se en stad där människor möts och har
möjlighet att välja att bo kvar i ett område man trivs i. Därför vill vi t ex att det
byggs fler flerfamiljshus i utpräglade villaområden, så att äldre inte behöver
lämna tryggheten i sin stadsdel när bostadsbehovet ändras, och så att fler kan
bo kvar i det område där barnen går i skolan även efter en skilsmässa.
Av samma anledning vill vi se en ökad möjlighet till ägt boende i våra
miljonprogram, t ex genom bostadsrätter, och småhus.
Att som motionären föreslår ombilda allmännyttiga lägenheter med låg hyra till
bostadsrätter är inte rätt väg att gå. Malmö stad har en bostadsbrist som vi bara
börjat beta av, och det som behövs nu är fler bostäder. Inga hyresrätter som
marknaden kan bygga idag har lika låg hyra som de befintliga, och tills dess att
bostadsmarknaden är i balans är det inte rimligt att omvandla allmännyttan till
bostadsrätter.
Istället vill Miljöpartiet se en mer kreativ användning av markpolitiken, där
tomträtten används för att stimulera byggandet av billigare bostadsrätter,
småhus i bostadsrättsform, av andelsägande (även kallat hyrköp) och med en
blandning av bostäder - i hela staden.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)
Med instämmande av:
_____________________________
Måns Berger, ersättare Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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e.

ffir

Reservation

Centerpartiet

Arbetsmarknads- och socialnimnden 2019-03-28

Arende: Motion av Allan Widman

(L)

giillande bredare utbud av

upplitelseformer i utanfiirskapet
ASN-2018-1113
Moderaterna och Centerpartiet vill tacka Allan Widman (L) for en alldeles utmdrkt motion.
Segregationen i Malm<i 6r ett faktum och det drabbar viildigt minga enskilda Malmobor niir
utvecklingen dessutom g1r it fel h6ll. Att bryta boendesegregationen dr en avgorande friga
for att bryta utanftirskapet i staden. Fdrslaget om bredare utbud av upplfltelseformer i
utanfi)rskapet dr en viktig del i att lyckas och det iir mycket beklagligt att den styrande
minoriteten inte vdlkomnar sina egna id6er.
D6 vi inte

fick gehor ftr virt yrkande om bifall av motionen avger vi hiirmed denna

reservation.

Helena Nanne

(M)

Farishta Sulaiman

(M)

Ingrid Gunnarson (M)
Lars Eriksson (C)

Med insttimmande av:
Anna Adell

(M)

Bertil Lindberg (M)

Claes HolmeruP

(M)
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§

96

Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns
rättigheter, STK-2018-1231

ASN-2018-20794
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit motion om säkerställande av
papperslösa barns rättigheter från Miljöpartiet.
Motionären framhåller att flera frivilligorganisationer vittnar om att socialtjänstens
bedömningar blivit mer restriktiva och att beslutade riktlinjer för ekonomiskt bistånd
avseende personer som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning inte
efterlevs. Förändringen ska ha inträffat efter sommaren 2018, trots att det inte skett några
förändringar i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen tar de signaler som framkommer i motionen på
stort allvar. Statistik över beviljat bistånd till personer i den aktuella målgruppen ger inga
indikationer på att förvaltningens bedömningar blivit mer restriktiva. Förvaltningen ser
däremot en tendens till variationer i bedömningar beroende på vilken avdelning som
handlägger ärendet. För att öka likställigheten kommer förvaltningen från och med april 2019
att samla de ärenden som rör biståndsprövning för personer i den aktuella målgruppen i en
specialiserad sektion. Det civila samhällets organisationer är viktiga aktörer i arbetet för att
lösa de aktuella samhällsutmaningarna. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att
fortsätta den samverkan och kontinuerliga dialog med civilsamhället som idag pågår.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 64 190314
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion av Märta
Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns rättigheter.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige därmed anse motionen
besvarad.
Yrkanden

Janne Grönholm (MP) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionens andra yrkande.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande och att
nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ämnar först ställa arbetsutskottets förslag på yttrande mot Nima
Gholam Ali Pours (SD) avslagsyrkande. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer arbetsutskottets förslag på yttrande mot Nima Gholam Ali
Pours (SD) förslag att motionen ska avslås. Ordföranden finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag. Votering begärs.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
arbetsutskottets förslag till yttrande och Nej-röst för Nima Gholam Ali Pours (SD) förslag.
Votering genomförs. Voteringen utfaller med 10 Ja-röster, 2 Nej-röster och 1 avstår.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till beslut.
Voteringsbilaga biläggs protokollet.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall respektive avslag på Janne Grönholms (MP)
ändringsyrkande av yttrandet. Ordförande finner att nämnden avslår det.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en reservation,
bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag §64 Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av
papperslösa barns rättigheter, STK-2018-1231
G-Tjänsteskrivelse Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa
barns rättigheter
Förslag till yttrande Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av
papperslösa barns rättigheter
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns rättigheter

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-03-28

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §96

Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns rättigheter, STK2018-1231, ASN-2018-20794
Ärende:

Voteringslist(or)
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande, Nej-röst för bifall till Nima Gholam Ali
Pours yrkande
Ledamot

Ja

Sedat Arif (S), Ordförande
Joel Laguna Ascacivar (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ledamot
Pernilla Hagen (S), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Mats Högelius (V), Ledamot
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Lars Eriksson (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
10

2

1
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende: ASN-2018-20794
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns rättigheter, STK-20181231
Märta Stenevi har skrivit en motion som helt och hållet baseras på hörsägen från så kallade
”frivilligorganisationer”. Det står inte i motionen vilka frivilligorganisationer som förmedlat informationen
till Miljöpartiet om att socialtjänsten i Malmö brutit mot socialtjänstlagen eller om att socialtjänsten har
hotat illegala invandrare.
Vi i Sverigedemokraterna kallar dessa uppgifter hörsägen eftersom alla frivilligorganisationer använder
sig av skriftlig dokumentation. Till exempel är det en självklarhet att Rädda Barnen eller Röda korset
skulle publicerat ett pressmeddelande om dessa händelser som Märta Stenevi hänvisar till faktiskt
hade ägt rum.
Märta Stenevi hänvisar överhuvudtaget inte till någon skriftlig dokumentation eller någon specifik
frivilligorganisation. Det går inte att verifiera att någon frivilligorganisation förmedlat dessa uppgifter till
Miljöpartiet och Märta Stenevi.
Märta Stenevi riktar grova anklagelser mot socialtjänsten i Malmö. Socialsekreterare ska ha negligerat
alla föreskrifter och kommunala riktlinjer. Dessa handlingar skulle hänt utan att någon på
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen reagerat. Den enda person som sedan fått reda på denna
händelseutveckling och reagerat är Märta Stenevi och Miljöpartiet. Det är en löjlig beskrivning. Märta
Stenevi har uppenbarligen inte någon aning om hur socialtjänsten arbetar och hur Malmö stads intern
kontroll fungerar.
Om socialtjänsten vägrat ta emot orosanmälningar gällande barn och hotat föräldrar så är det märkligt
att Märta Stenevi skrivit en motion till kommunfullmäktige istället för att vända sig till
tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är ju viktigare att denna information,
om det nu är sant, når IVO istället för att Märta Stenevi ska plocka politiska poäng genom en motion.
Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då motionens beslutssatser inte kommer genomföras och motionen i sig själv baseras på nonsens
yrkar Sverigedemokraterna med emfas att Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 21/2019-03-28 Märta Stenevis motion
Vänsterpartiet tycker att den fråga som motionären Märta Stenevi lyfter är av stor vikt.
Vi anser dock att det också är av stor vikt att samverkan och den kontinuerliga dialogen med
civilsamhället borde stärkas och fördjupas.
Detta uttrycks bra i Miljöpartiets tilläggsförslag till en attsats som vi därför yrkar bifall till.
I övrigt yrkar vi bifall till förslaget till yttrande i sin helhet.
Mats Högelius
Ledamot V
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Reservation
Arbetsmarknad och socialnämnden, 28 mars 2019
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa
barns rättigheter
Diarienummer: ASN-2018-20794
Vi har under en tid levt med en debattklimat som går hårt åt de mest utsatta i
samhället. Papperslösa barn är en av de grupper som används som slagträn i en
havererad migrationspolitisk debatt. I detta debattklimat slogs Miljöpartiet i Malmö
hårt för att försvara rättigheterna för papperslösa barn och lyckades säkerställa deras
rättigheter i nämndens nya riktlinjer.
Under hösten och vintern fick vi oroande uppgifter från ideella organisationer om att
flera papperslösa barn inte fick den hjälp de var berättigade till. Förvaltningen har nu
gjort en utredning som visar att det finns variationer i bedömningarna beronde på
vilken avdelning som jobbar med ärendet. Vidare visar utredningen att det finns
enskilda tjänstepersoner som ifrågasätter politiskt beslutade riklinjer gällande
papperslösa. För att säkerställa en likvärdig bedömning kommer förvaltningen nu att
samla alla ärenden som rör papperslösa till en specialicerad sektion, vilket Miljöpartiet
i Malmö välkomnar.
Det andra syftet med motionen var att få till stånd ett förjupat samarbete mellan ideella
organisationer och Malmö stad. De idéburna organisationerna har ofta nätverk som gör
att de kan nå ut till utsatta målgrupper, så som hemlösa papperslösa familjer, och
utgöra ett viktigt komplement till kommunens arbete. Därför yrkade vi på
nämndssammanträdet bifall till motionens andra attsats:
Att kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
genast tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Röda korset, Rädda barnen och
Stadsmissionen och eventuellt andra intresserade aktörer för att dra upp formerna
för ett långsiktigt samarbete för att hjälpa de mest utsatta hemlösa familjerna i
Malmö
Vi beklagar att Socialdemokraterna och Liberalerna valde att avslå vårt förslag. Tyvärr
är det fortfarande få partier som vågar stå upp för de mest utsatta i vårt samhälle.
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)
Med instämmande av:
_____________________________
Måns Berger, ersättare Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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§

97

Ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
angående boende för hemlösa i Oxie

ASN-2019-4900
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Magnus Olsson (SD) överlämnade ett skriftligt
nämndintiativ den 14 mars 2019. I initiativet föreslås förvaltningen upphöra med processen
att upprätta ett boende för hemlösa i Oxies gamla vårdhem.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) yrkande att förvaltningen ska upphöra med processen att upprätta ett boende för
hemlösa i Oxies gamla vårdhem.
Pernilla Hagen (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.
Yrkanden

Sedat Arif (S) och Joel Laguna (L) yrkar avslag, med bifall av Janne Grönholm (MP), Mats
Högelius (V) och Lars Eriksson (C), på Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours
(SD) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till sitt och Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer sitt eget avslagsyrkande mot Magnus Olssons (SD)
bifallsyrkande. Ordföranden finner att nämnden avslår Magnus Olssons (SD) och Nima
Gholam Ali Pours (SD) yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) avser inkomma med ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag



Nämndintiativ angående boende för hemlösa i Oxie

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende: 22
Nämndinitiativ angående boende för hemlösa i Oxie
Sverigedemokraterna yrkade bifall till vårt nämndsinitiativ och förslag. Vi beklagar att S, L och Mp inte
beaktar eller respekterar dem malmöbor som är av en annan uppfattning i frågan om hur många fler
Malmö kan hanterar och husera. Sverigedemokraterna kommer fortsatt ha fokus på ärendet och
respektera våra väljare och sympatisörer.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
angående boende för hemlösa i Oxie
Den moderata gruppen i arbetsmarknads- och socialnämnden vill med detta särskilda yttrande
lyfta vår kritik mot planeringen för ett eventuellt boende för hemlösa i Oxie, då den skiljer sig
från den kritik som lyfts i nämndsinitiativet från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD).
Hemlösheten är en av Malmös ödesfrågor och ett praktexempel på hur socialdemokratisk
politik misslyckats med att garantera ett grundläggande välfärdsskydd trots det höga
skattetrycket. Ett eventuellt hemlöshetsboende i Oxie, med plats för över 100 familjer,
påminner mycket om det starkt kritiserade ärendet kring Spiran på Limhamn. Hela kvarter
som är konstruerade för maximal segregation är inte lösningen på hemslöheten i Malmö.
Dessa stora komplex är inget annat än stigmatiserande och dåligt för alla inblandade. Vi ser,
med stark oro, framför oss hur en adress på ett CV kommer att leda till att någon som redan
står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att få ännu svårare att få ett jobb. Vi är också
mycket bekymrade över de barn som kommer att växa upp i dessa segregerade
bostadsområden. För oavsett hur väl den styrande minoriteten talar om att dessa lösningar är
tillfälliga och bara varar under en mycket kort period i livet, så vet vi att så inte är fallet i
verkligheten.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

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

Claes Holmerup (M)
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§

98

Frågor till Malmöpanelen 2019

ASN-2018-16853
Sammanfattning

Stadskontoret har gett arbetsmarknads- och socialnämnden möjlighet att inkomma med frågor till
Malmöpanelen 2019. Respektive gruppledare inom arbetsmarknad- och socialnämnden har
fått information om Malmöpanelen, för att inom respektive partigrupp använda möjligheten
att föreslå frågor som ska ingå. Två partier har inkommit med förslag på frågor.

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 69 190314

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om att följande frågor ska sändas till
Malmöpanelen 2019:
- Känner du dig trygg i Malmö stads lokaler där myndighetsutövning sker, till exempel
socialtjänst?
- Känner du till vad man som enskild Malmöbo kan göra för att hjälpa de barn och unga som
behöver stöd, till exempel genom att bli jourhem eller familjehem?
-Hade du kunnat tänka dig att vara jour- eller familjehem, kontaktfamilj/-person eller god
man?
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att översända frågor till Malmöpanelen 2019
till kommunstyrelsen
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslutsats 1 och 2.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar att följande frågor ska läggas till i beslutsats 1
Ska socialtjänsten i Malmö betala ut ekonomiskt bistånd till personer som inte har tillstånd att
vistas i Sverige?
Ska Malmö stad upphandla billigare boenden i andra kommuner för att sänka kostnaderna för
hemlösheten?
Ska kommunen vägra ta emot anvisade nyanlända enligt bosättningslagen för att sänka
kostnaderna för sociala problem?
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Nima Gholam Ali Pours (SD) tilläggsyrkande.
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Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) avser först ställa proposition på arbetsutskottets förslag till frågor
till Malmöpanelen 2019 och sedan ställa proposition på Nima Gholam Ali Pours (SD)
tilläggsförslag. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag till beslutssats 1 och 2.
Ordföranden finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på Nima Gholam Ali Pours (SD) tilläggsyrkande om
frågor till Malmöpanelen 2019. Ordföranden finner att nämnden avslår yrkandet.
Reservationer

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam reservation, bilaga.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §69 Frågor till Malmöpanelen 2019
G-Tjänsteskrivelse Frågor till Malmöpanelen 2019
Malmö̈panelen våren 2018 - Frågor och svar

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende: ASN-2018-16853
Frågor till Malmöpanelen 2019
Sverigedemokraterna lämnade in förslag på tre frågor som skulle översändas till kommunstyrelsen för
att användas i Malmöpanelen 2019:
Ska socialtjänsten i Malmö betala ut ekonomiskt bistånd till personer som inte har tillstånd att vistas i
Sverige?
Ska Malmö stad upphandla billigare boenden i andra kommuner för att sänka kostnaderna för
hemlösheten?
Ska kommunen vägra ta emot anvisade nyanlända enligt bosättningslagen för att sänka kostnaderna
för sociala problem?
Vi yrkar att Sverigedemokraternas förslag till frågor till Malmöpanelen 2019 skickas till
kommunstyrelsen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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§

99

Kvalitetsberättelse 2018

ASN-2019-249
Sammanfattning

Enligt Styr- och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ansvarar varje avdelningschef
för att planera och följa upp avdelningens kvalitetsarbete under året. Det systematiska
kvalitetsarbetet dokumenteras och redovisas i aktuell kvalitetsberättelse. Berättelsen redogör
för genomförda åtgärder i syfte att säkra verksamhetens kvalitet under 2018 och följer upp
vilka resultat som har uppnåtts. Berättelsen identifierar också behov av förbättringar inför
kommande år.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 63 190314
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner kvalitetsberättelse 2018.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att särskilt beakta
identifierade utvecklingsområden.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §63 Kvalitetsberättelse 2018
G-Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse 2018
Kvalitetsberättelse 2018

Paragrafen är justerad
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§

100

Hemlöshetskartläggning 2018

ASN-2019-2501
Sammanfattning

Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösheten och sammanställer
årliga rapporter om insatser för hemlösa. Kartläggningen och rapport om insatser är ett av
kommunens planeringsunderlag men även ett uppföljningsinstrument för hemlöshetsarbetet i
Malmö stad.
Årets kartläggning visar att hemlösheten i Malmö fortsätter att ligga på en hög nivå. Antalet
hemlösa hushåll har ökat liksom antalet barn som befinner sig i hemlöshet.
Malmö stad gör många insatser för att förebygga hemlöshet och med att ge boende och annat
stöd till hemlösa hushåll som behöver det. Under året har ett antal utvecklingsprojekt påbörjats i
syftet att minska hemlösheten och dess kostnader.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 66 190314
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Kartläggning av hemlöshet och insatser för
hemlösa 2018.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar den till kommunstyrelsen för kännedom
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §66 Hemlöshetskartläggning 2018
G-Tjänsteskrivelse Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa
Rapport Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2018

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 25/2019-03-28
Hemlösheten är ett växande problem i Malmö.
Vi har dock kunnat konstatera att flera av ASF:s initiativ till att minska den har stoppats av
olika skäl. Flera av dessa projekt skulle redan i dag ha minskat kostnaden för hemlöshet.
Det är dock inte ASN/ASF som själva kan stoppa den ökande hemlösheten. Det krävs
politiska beslut på högre nivå.
Det är orimligt att 1300 barn lever i någon form av hemlöshet i Malmö
Vänsterpartiet föreslår därför att följande steg måste tas för att komma till rätta med detta:
 Då bristen av bostäder är fortfarande hög och det saknas bostäder att hänvisa de
hemlösa till, måste kommunen börja köpa in bostadsrätter igen för att lösa den akuta
situationen.
 Malmö stad ska ta ALLA tillfällen i akt att skapa billiga bostäder i kommunen, även i
dyra områden. När det byggs ska kommunen kräva en större andel av hyresrätter till
rimlig hyra.
 Stoppa utförsäljningen av hyresrätter.
 Arbeta på att höja hyresrätternas status så att det blir attraktivt att bo i en sådan
boendeform. Det krävs insatser, men de kommer dock att löna sig på sikt.
 Arbeta med hela civilsamhället och bjud in dem i arbetet med planeringen av insatser
för att lösa hemlöshetsfrågan.
Bostaden är en social rättighet, men inte bara i ord utan också i handling.
Mats Högelius
Ledamot V
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och socialnämnden, 28 mars 2019
Hemlöshetskartläggning 2018
Diarienummer: ASN-2019-2501
Den ökande hemlösheten är Malmös svåraste utmaning. Malmö har idag ungefär 1300
hemlösa barn, det motsvarar nästan 2% av alla Malmös barn. Dessa barn behöver ett
värdigt boende så att de kan fokusera på lek och skola och känna framtidstro.
Miljöpartiet ser problematiken med kategoriboenden. Men eftersom vårt fokus är
barnens bästa så är vi också tydliga med att i nuläget är kategoriboenden i Malmö en
bättre tillfällig lösning för barnen än ett vandrarhem utanför Hässleholm som ligger
långt från skolan i Malmö.
Socialdemokraterna och Liberalerna har offentlig deklarerat att en bostad ska ses som
en social rättighet. Samtidigt har styret skärpt bedömningarna kring vilka hemlösa som
kan få hjälp. Antalet härbärgesplatser har skurits ner, strukturellt hemlösa vuxna har
inte längre rätt till stöd och ensamkommande ungdomar får inte hjälp med boende trots
att de är mitt i en asylprocess. Det har lett till att de ideella organisationerna tar ett allt
större ansvar för stadens hemlöshetsarbete, vilket också stadskontoret slår fast i sin
rapport till kommunstyrelsen (STK-2019-175).
Det är inte rimligt att de ideella organisationerna tar över rollen som det yttersta
skyddsnätet från kommunen. Därför är det av stor vikt att styret genomför Miljöpartiets
förslag om ett fördjupat samarbete mellan de ideella organisationerna och Malmö stad
för att garantera värdiga förhållanden till hemlösa Malmöbor.

_____________________________
Janne Grönholm, ledamot Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)
Med instämmande av:
_____________________________
Måns Berger, ersättare Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Centerpartret

Siirskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnflmnden 2019-03-28
Arende: Hemltishetskartliiggning 20 18
ASN-2019-2501
Moderaterna och Centerpartiet kan ytterligare ett 6r konstatera att arbetet mot heml<isheten i
Malm<i har misslyckats. Antalet hemlosa fortsiitter att <ika, men mest orovdckande dr
utvecklingen kring antalet hemlosa barn. Hela 1347 barr, levde i oktober 2018 heml6shet,
vilket motsvarar 1,9 procent av alla barn i Malm6. Hela 4 procent av barnen i Malmii bodde
n8gon g6ng under &ret i ett tillf:illigl boende eller annan akut losning. Det iir inte viirdigt
staden med bland de h<igsta skatterna i hela vdrlden.

I virt budgetalternativ har vi fi)reslagit en rad 6tgiirder som direkt skulle minska antalet barn i
heml<ishet i Malmo, till exempel en garanti ftir hemlosa barnfamiljer som inneblir loretrdde i
bostadskon. Frigan om hemkishet miste ocks& ses i ett st<irre perspektiv eftersom en absolut
majoritet av hemlosheten beror pi annat dn social problematik, det vill sdga strukturell
hemloshet. Det handlar om att man inte har nigonstans att bo ftir att man inte har ett jobb och
diirmed en egen forsorjning. F<ir denna problematik stir stadens styre handfallen.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instdmmande av:
Anna Adell (M)

Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup

(M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende: ASN-2019-2501
Förslag till yttrande avseende Malmö stads hemlöshetskartläggning 2018
Av den årliga utredningen framtagen av Malmö stad är det konstaterat att hemlösheten i Malmö
fortsätter öka kraftigt.
Det är också värt att understryka att Malmö stad inte använder Socialstyrelsens definition av
hemlöshet och att den faktiska hemlösheten är ungefär dubbelt så stor som det Malmö stad redovisar.
I den framtagna statistiken ser vi att en stor majoritet av de hushåll som är hemlösa i Malmö har
bakgrund i andra länder än Sverige. Därtill är de ofta nyanlända med begränsad utbildning och
möjlighet till självförsörjning och de har därför en särskilt utsatt ställning både på arbets och
bostadsmarknaden.
Vi ser en stor problematik i Malmö stad med att tillgången på bostäder är fortsatt eftersläpande i
förhållande till efterfrågan och att en stor del av problemet kan härledas till att många nyanlända söker
sig specifikt till Malmö även om de skulle ha större möjligheter till egenförsörjning i andra kommuner.
Sverigedemokraterna har flera förslag på hur man kan komma tillrätta med den stora hemlösheten i
Malmö:
Möjliggöra för att hitta bostäder i andra kommuner än Malmö där det finns större
möjligheter att få tag på lediga lägenheter.
Etablera ett återvändarcentrum i Malmö för de som vill återvända till sina hemländer
frivilligt. Det finns idag de familjer som vill återvända men inte har möjlighet att göra
detta. En instans som kan hjälpa med stöd och bidrag för som vill återvandra skulle
öppna upp fler lediga bostäder i Malmö.
Öppna upp för möjligheten att använda andra boendeformer med lägre kostnader som
korttidsboende, exempelvis husvagnar eller containerbostäder istället för att använda
dyrare lösningar som hotell.
De som är nyalända ska, efter etableringstiden, söka bostad på den ordinarie
bostadsmarknaden.
För att teckna ett hyreskontrakt med MKB ska egenförsörjning vara ett krav.
Situationen i Malmö är mycket ansträngd och det finns ingen indikation på att vi kommer se ett
trendbrott i den negativa utvecklingen i en snar framtid.
Vi har en skenande hemlöshet och de resurser som är tillgängliga räcker inte till. Det är därför viktigt
att vi starkt signalerar att man inte per automatik garanteras en bostad i Malmö bara för att man söker
sig hit.
_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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101

Hyresavtal för blockförhyrning av bostäder Stensjön 5

ASN-2018-15836
Sammanfattning

Ärendet avser förslag till hyreskontrakt för blockförhyrning av bostäder i fastigheten Stensjön
5. Kontraktet omfattar sammanlagt 14 rum som delar kök, badrum samt
gemensamtsutrymmen till en årshyra om 810 00 kronor.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 73 190314
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden tillstyrker hyresavtalet gällande fastigheten Stensjön
5, Stensjögatan 18 i Malmö
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att underteckna
hyresavtalet.
Yrkanden

Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till hyresavtal i fastigheten
Stensjön 5.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till hyresavtal i fastigheten Stensjön
5.
Beslutsgång

Ordföranden Sedat Arif (S) ställer Helena Nannes (M) bifallsyrkande mot Magnus Olssons
(SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till
hyresavtal enligt Helena Nannes (M) bifallsyrkande. Votering begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
arbetsutskottets förslag, Nej-röst för bifall till Magnus Olssons (SD) yrkande. Votering
genomförs. Voteringen utfaller med 11 Ja-röster, 2 Nej-röster. Arbetsmarknads- och
socialnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till hyresavtal i fastigheten 5.
Voteringsbilaga biläggs protokollet.
Reservationer

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam reservation, bilaga.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §73 Hyresavtal för blockförhyrning av bostäder Stensjön 5
G-Tjänsteskrivelse Hyresavtal för blockförhyrning av bostäder Stensjön 5
Yttrande över hyresförslag samt hyresavtal för fastigheten Stensjön 5

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-03-28

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §101
Ärende:

Hyresavtal för blockförhyrning av bostäder Stensjön 5, ASN-2018-15836

Voteringslist(or)
Ja-röst för bifall till Helena Nannes yrkande - Nej-röst för bifall till Magnus Olssons yrkande
Ledamot

Ja

Sedat Arif (S), Ordförande
Joel Laguna Ascacivar (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ledamot
Pernilla Hagen (S), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Mats Högelius (V), Ledamot
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Lars Eriksson (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
11

2

0
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende: ASN-2018-15836
Hyresavtal för blockförhyrning av bostäder Stensjön 5
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut. Malmös omfattande problematik består till
stora delar på att vi inte längre mäktar med fler nyanlända migranter. Vi måste först få ordning på det
rådandet läget och vår situation. Att göra som S, L och Mp nu föreslår att trycka in nyanlända på olika
platser i Malmö kommer tyvärr bara spä på utanförskap och konflikter.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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102

Nämndsbudget 2019

ASN-2018-20521
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en
egen budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2019 innehåller nämndsmål och
indikatorer, planering av verksamheten samt redovisning av hur de ekonomiska resurserna
ska användas.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 62 190314
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner nämndsbudget 2019 för arbetsmarknadsoch socialnämnden med av nämnden godkänd revidering.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till nämndsbudget 2019
med hänvisning till Sverigedemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige.
Janne Grönholm (MP) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om följande
tillägg:
1. Att ge förvaltningen i uppdrag att om möjligt ge gruppen tillståndssökande rätt till bistånd
enligt 4.2.
Sedat Arif (S) yrkar avslag, med instämmande av Helena Nanne (M), på Janne Grönholms
(MP) tilläggsyrkande.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag på Nämndsbudget 2019 med följande
ändring på sidan 30, fjärde stycket:
Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att utreda hur man ska finna ett system som kan öka
jämställdheten inom ekonomiskt bistånd.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ämnar först ställa sitt eget bifallsyrkande med förslag på ändring
mot Nima Gholam Ali Pours (SD) avslagsyrkande. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer sitt eget bifallsyrkande mot Nima Gholam Ali Pours (SD) avslagsyrkande.
Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till nämndsbudget med av
nämnden godkänd ändring.
Ordförande ställer sedan proposition på Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande mot sitt eget
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår det.
Reservationer

Janne Grönholm (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en reservation,
bilaga.
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Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §62 Nämndsbudget 2019
G-Tjänsteskrivelse ASN 190328 Nämndsbudget 2019
Nämndsbudget 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden) med mål

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende: ASN-2018-20521
Nämndsbudget 2019
Av nämndsbudgeten så framgår det att hemlösheten kommer öka. I nämndsbudgeten kan man läsa
att trots att det byggs bostäder så saknas det bostäder för familjer med låga inkomster samt för stora
familjer. Detta är kärnan i hemlöshetsproblematiken.
Hemlösheten går inte att bygga bort utan det handlar om att alltför många med låga inkomster
anländer till Malmö. Socialtjänsten har fått rollen som en bostadsförmedling för människor med låga
inkomster och detta är ett uppdrag som socialtjänsten inte kan klara av, då socialtjänsten inte ska
agera som en bostadsförmedling.
Den framlagda nämndsbudgeten kräver att förvaltningen minskar hemlöshetskostnaderna med
ungefär 130 miljoner kr. Samtidigt kan man läsa att åtgärderna för att få verksamheterna i balans
kommer leda till att hemlöshetskostnaderna minskar med 29,4 miljoner. Därmed kan man konstatera
att budgeten är underfinansierad med 100 miljoner kr, om man endast tittar på budgeten för
hemlöshet.
Den framlagda nämndsbudgeten kräver att förvaltningen minskar kostnaderna för ekonomiskt bistånd
med 159 miljoner kr. Enligt nämndens åtgärdsplan kommer samtliga åtgärder leda till att kostnaderna
för ekonomiskt bistånd minskar med 76,5 miljoner. Åter igen kan man konstatera att budgeten är
underfinansierad när det gäller ekonomiskt bistånd, med hela 82,5 miljoner kr.
Sverigedemokraterna vägrar stödja en nämndsbudget som innebär att man börjar året fullt medveten
med att man kommer sluta året med ett enormt underskott.
Dessutom är det märkligt att målområdet ”En stad för näringsliv och arbete” inte har någon indikator
som mäter hur många malmöbor som faktiskt får arbete. Sverigedemokraterna konstaterar att
självförsörjning och arbetsmarknadsinsatser inte är samma sak som arbete.
Vi yrkar avslag på förslaget till nämndsbudget till förmån för vår egen budgetreservation i
kommunfullmäktige.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2019-03-28
Nämndsbudget 2019
Diarienr: ASN-2018-20521
Den 1 juni 2018 var en stor dag. Då började gymnasielagen att gälla. Det var ett beslut som
gav tusentals ungdomar som föll offer för orimligt långa handläggningstider och ändrade
regler en ny chans att ansöka om uppehållstillstånd. Dock har det framkommit att det finns
ett glapp i processen.
De ungdomar som har fått ett avslagsbeslut och ett beslut om avvisning eller utvisning som
vunnit laga kraft (benämns av migrationsverket som tillståndssökande) har ofta förlorat
rätten till det boende som Migrationsverket beviljat under asylprocessen. Samtidigt då de
fortsatt omfattas av LMA lagstiftningen menar SKL med flera att de inte har rätt till
försörjningsstöd enligt 4 kap 1§ SoL.
Det innebär att dessa ungdomar står helt utan boende i väntan på att deras asylansökan har
behandlats. Polisen har pekat ut tillståndssökande som en väldigt sårbar grupp. För att
kunna försörja sig tvingas många av dem in i prostitution och de riskerar att bli utnyttjade av
grovt kriminella grupperingar. Det kan innebära katastrofala följder för den enskilda
individen och riskerar att öka otryggheten i vår stad
För att lösa situationen pekar migrationsverket på kommunens möjlighet att ge bistånd
enligt 4 kap 2 § Sol. Situationen är akut, den seger gymnasielagen innebar riskerar att delvis
grusas därför att ingen myndighet vill ta ansvar för dessa ungdomar.
Därför yrkade vi att Malmö stad skulle bevilja tillståndssökande rätt till bistånd enligt 4 kap
2 § SoL. Vårt förslag skulle innebära en ökad trygghet både för de tillståndssökande och vår
stad. Det handlar om en begränsad tid och en begränsad grupp då de flesta tillståndssökande
redan har fått ett beslut i enlighet med gymnasielagen.
Ett humanistiskt samhälle måste stå upp för de mest sårbara. Vi beklagar att
Socialdemokraterna och Liberalerna valde att avslå vårt yrkande. Därför reserverar vi oss till
förmån för vårt ändringsyrkande.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)
Med instämmande av:
_____________________________
Måns Berger, ersättare Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)
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qSiirskilt yttrande

Centerpartiet

Arbetsmarknads- och socialnimnden 2019-03-28
Arende: Niimndsbudget 20lg
ASN-2018-20521
Den nlimndsbudget som arbetsmarknads- och socialniimnden har att besluta om grundar sig i
den av kommunfullmiiktige antagna budget med andra mil iin de som Moderaterna och
Centerpartiet hade ft)redragit. I virt budgetalternativ presenterades tio l<iften till Malmdborna
2019-2022:

l.

Topp i0 i Sverige avseende foretagsklimat

2. Trygghet ftir alla malm<ibor i hela Malm<)
3. Ingen elev ska ldmna skolan utan gymnasiebeh<irighet
4. Inftir valfrihet i hela viilfiirden
5. Fiirre i utanfiirskap iin riksgenomsnittet
6. Minst 95 oh av alla iildre ska vara nojda med sin dldreomsorg
7. Topp 5 biista milj6kommun i Sverige
8. Aweckla all kommunal affdrsverksamhet utanfiir vdlfiirdens kdrna
9. Bygg bort bostadsbristen
10. Tv& procent

i finansiellt mil

senast 2022

Flera av dessa mil iir relaterade till arbetsmarknads- och socialndmndens verksamhet och vi
kan konstatera att milen i en niimndsbudget hade sett helt annorlunda ut till foljd av en helt
annan vision fiir staden.

Helena Nanne

(M)

Farishta Sulaiman (M)

Ingrid Gunnarson (M)
Lars Eriksson (C)

Med instcimmande av:
Anna Adell (M)

Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup

(M)
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103

Tillsyn av nämndens utredning av brister i utförandet för unga som
beviljats insatsen boende med stöd

ASN-2019-1576
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har blivit ombedda av Inspektionen för vård och
omsorg att inkomma med ytterligare underlag gällande den tillsyn de inlett med anledning av
de brister SVT rapporterat om i utförandet för unga som beviljats insatsen boende med stöd
senast den 1 april 2019. Inspektionen för vård och omsorg har begärt att få ta del av:
- Kopior på beslut om bistånd/insats, vårdplan, och uppdrag till utföraren i fråga
för samtliga unga mellan 17 och 20 år som beviljats insatser av utföraren under
perioden 2017–2019.
- En beskrivning av på vilket sätt nämnden anser att biståndet ”boende med stöd” för de
unga i åldern 17–20 skiljer sig från insatsen ”stödboende för barn och unga i åldern
16–20 år”.
- En redogörelse för innehållet och målgruppen för den verksamhet som i den interna
utredningen kallas boende i rum i kollektiv lägenhet med personal dygnet runt.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt kopior på efterfrågat underlag och
lämnar beskrivning och redogörelse. Så som den interna utredningen påvisat förekommer
brister i handläggning då aktanteckningar, dokument och beslut saknas. Bristerna har
uppmärksammats och hanteras och åtgärdas i verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 67 190314

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet,
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar svaret till Inspektionen för vård och omsorg
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Särskilda yttranden, reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarsson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag §67 Tillsyn av nämndens utredning av brister i utförandet för
unga som beviljats insatsen boende med stöd
G-Tjänsteskrivelse Tillsyn av nämndens utredning av brister i utförandet för unga
som beviljats insatsen boende med stöd
Förslag till yttrande Tillsyn av nämndens utredning av brister i utförandet för unga
som beviljats insatsen boende med stöd
Begäran om ytterligare underlag
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Paragrafen är justerad

50

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende: Tillsyn av nämndens utredning av brister i utförandet för unga som
beviljats boende med stöd
ASN-2019-1576
Det boende med stöd för unga som ärendet rör har berört och upprört många. Dels genom
brister i frågan om upphandling men också genom att själva formen av boendet på goda
grunder kan ifrågsättas. Det sista en ung person i kriminalitet eller missbruk behöver är
sannolikt att bo tillsammans med andra unga med samma problematik. Dessutom är det
kontraproduktivt låta dessa unga personer som skall slussas ut till en normal tillvaro bo i en
exklusiv lägenhet i ett av stadens mest attraktiva områden, ett boende som inte kan anses vara
i paritet med boendeförhållanden som dessa unga människor kan erhålla om de övergår till ett
ordnat liv med självförsörjning.
Moderaterna och Centerpartiet kan aldrig acceptera att den målgruppen hanteras på detta sätt,
dessutom för stora mängder skattepengar. Vi noterar också allvaret i de brister i
förvaltningens hantering av ärendet som förekommit vad gäller gäller vårdplan,
beslutsunderlag och avsaknad av tillräcklig kontroll och tillsyn.
Vi vill också särskilt lyfta den argumentationen från den styrande minioriteten som minst sagt
är motsägelsefull. Med goda skäl förs i andra sammanhang ett resonemang kring att
kategoriboenden är såväl stigmatiserande som försvårande för goda resultat i det sociala
arbetet. Då är det mycket märkligt att tillämpa kategoriboenden i andra verksamheter.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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Särskilt yttrande från SD Malmö

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende: ASN-2019-1576

Tillsyn av nämndens utredning av brister i utförandet för unga som beviljats insatsen
boende med stöd
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt kopior på efterfrågat underlag och
lämnar beskrivning och redogörelse. Så som den interna utredningen påvisat förekommer brister
i handläggning då aktanteckningar, dokument och beslut saknas. Bristerna har uppmärksammats
och hanteras och åtgärdas i verksamheten.
Sverigedemokraterna välkomnar den granskning/utredning som har initierats av Inspektionen för
vård och omsorg. I yttrande från ASN framgår följande ”Kopior bifogas svaret. Beslutsunderlag
saknas för ett fåtal av insatserna. Uppdrag till utföraren beskrivs i bifogade avtal eller
uppdragsbeskrivningar om sådana upprättats. Dokumentation kring bedömning av behov och
planering för insatsen finns i ärendena, men den är inte enhetlig. Då insatsen boende med stöd
inte innehållit vårdande stöd har i de flesta fall vårdplan inte upprättats. I några ärenden har vård/genomförande- eller handlingsplaner som är gemensamma för boende och öppenvård
upprättats, dessa bifogas underlaget. Bristerna avvikelserapporteras, hanteras och åtgärdas i
verksamheten.”
Vi politiker i nämnden har inte haft den kunskap och insikt, som med facit i hand hade behövts,
utan lyder under den av nämnden fastställda delegationsordningen. Nu införs en skärpning,
granskning och kontroll och detta är självklart bra.
Nu inväntar vi den kommande processen och återkoppling från IVO. Nästa steg kan mycket väl
innebära att de tjänstemän som möjligen kan ha misskött sitt uppdrag får en reprimand eller
annan lämplig åtgärd. Malmö stads revision borde också göra en särskild granskning över det
tidigare förfarandet.
_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________

____________________________

Simon Enqvist (SD)

Thore Jeppsson (SD)
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§

104

Förslag till kommunfullmäktige om revidering av arbetsmarknads- och
socialnämndens reglemente

ASN-2019-998
Sammanfattning

Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft och en
tillståndsplikt införs för försäljning av tobak. Samtidigt upphävs idag gällande tobakslag och
lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Med anledning av ikraftträdandet behöver 24 §
i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente revideras. En ny lydelse föreslås som
klargör att arbetsmarknads- och socialnämnden förutom att ansvara för handläggning av
alkoholserveringstillstånd, även ansvarar för handläggning av ärenden avseende
försäljningstillstånd för tobak. Vidare krävs ett förtydligande att tillsynsansvaret omfattar
såväl försäljning av tobak som försäljning av det som i lagen definieras som ”liknande
produkter”, dvs. e-cigaretter med och utan nikotin, påfyllningsbehållare med nikotin,
örtprodukter för rökning och övriga i lagen definierade produkter. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har idag, genom tillståndsenheten, en organisation för att hantera anmälningar
och utöva tillsyn enligt gällande tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Någon anledning att utifrån den nya lagstiftningen ändra
ansvarsfördelningen har inte framkommit.
Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag (2018:1138) i kraft och lotterilagen upphävdes. På
grund av ikraftträdandet av spellagen fordras en ändring av 25 § i arbetsmarknads- och
socialnämndens reglemente. Eftersom arbetsmarknads- och socialnämnden även yttrar sig
enligt lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636), föreslås ett tillägg av denna lag i
skrivningen i 25 § i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 72 190314
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändring av nämndens reglemente 24 § med
anledning av ikraftträdandet av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändring av nämndens reglemente 25 § med
anledning av ikraftträdandet av spellagen (2018:1138).
Beslutsunderlag




Protokollsutdrag §72 Förslag till kommunfullmäktige om revidering av
arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente
G-Tjänsteskrivelse Förslag till kommunfullmäktige om revidering av
arbetsmarknads- och socialförvaltningens reglemente

Paragrafen är justerad
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§

105

Förslag till kommunfullmäktige avseende revidering av avgifter för
tillståndsansökningar gällande tobaksförsäljning

ASN-2019-999
Sammanfattning

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, nedan förkortad LTLP, och en tillståndsplikt införs för försäljning av tobak (prop.
2017/18:156). Enligt 5 kap. 1 § LTLP, krävs tillstånd för försäljning av tobak till
konsumenter (detaljhandel) eller för annan försäljning av tobaksvaror (partihandel). Enligt 8
kap. 1 § får kommunen ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Enligt 8 kap. 2 § LTLP får
kommunen ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5
kap. 1 §. Med anledning av ikraftträdandet av lagen om tobak och liknande produkter föreslås
nya ansöknings- och tillsynsavgifter. Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen finns,
genom tillståndsenheten, en redan uppbyggd organisation för att hantera det nya uppdrag
tillståndsplikten innebär.
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare liksom tobakslag
(1993:581) upphävs den 1 juli 2019. Flertalet av bestämmelserna i omnämnda lagar förs i sak
oförändrade över till lagen om tobak och liknande produkter. Någon tillståndsplikt avseende
elektroniska cigaretter eller liknande produkter införs inte. Enligt 8 kap. 5 § LTLP får
kommunen ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5
kap. 15 § LTLP, dvs. försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det
föreslås att avgiften för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska höjas då
tillsynsarbetet visat sig vara mycket omfattande.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 72 190314
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lagen
om tobak och liknande produkter.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att de nya avgifterna ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Beslutsunderlag




Protokollsutdrag §71 Förslag till kommunfullmäktige avseende revidering av
avgifter för tillståndsansökningar gällande tobaksförsäljning
G- Tjänsteskrivelse Förslag till kommunfullmäktige om ansöknings- och
tillsynsavgifter för försäljning av tobak och liknande produkter

Paragrafen är justerad
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§

106

Revidering av delegationsordning utifrån förändringar i
folkbokföringslagen

ASN-2019-2909
Sammanfattning

I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av
nämndens beslutanderätt åt t.ex. ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson som är anställd
på förvaltningen.
Från den 1 januari 2019 gäller en förändring i folkbokföringslagen som ger arbetsmarknadsoch socialnämnden möjlighet att hos Skatteverket ansöka om skyddad folkbokföring för barn
som är omhändertagna enligt 2 § LVU. Person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för
brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt, kan efter ansökan hos Skatteverket
medges att vara folkbokförd på en annan folkbokföringsort än där personen är bosatt.
Förvaltningen föreslår nämnden att delegera dessa beslut till myndighetsutskott, vilket kräver
tillägg till nämndens delegationsordning.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 74 190314
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger till punkterna 12.23, 12.24 och 12.25 i
delegationsordningen enligt förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att den reviderade delegationsordningen
gäller från och med den 1 april 2019.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag




Protokollsutdrag §74 Förslag till revidering av delegationsordning utifrån
förändringar i folkbokföringslagen
G-Tjänsteskrivelse- Revidering av delegationsordning utifrån förändringar i
folkbokföringslagen

Paragrafen är justerad
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§

107

Förordnande av tjänstepersoner att fatta beslut i ärenden där
socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU

ASN-2019-3427
Sammanfattning

Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från polismyndigheten för
att genomföra beslut. De situationer då nämnden kan begära polishandräckning är angivna i
43 § LVU. § 43 är uppdelad i tre punkter och detta ärende gäller endast under punkt 2. Ett
förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteperson befogenhet som annars ligger på
myndigheten och är inte att förväxla med delegation.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 76 190314
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordar rätten att genomföra beslut om
handräckning och att återkalla densamma, enligt 43 § LVU, till: Britt-Marie Karlsson från och
med 2019-03-28.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §76 Förordnande av tjänstepersoner att fatta beslut i ärenden där
socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU
G-Tjänsteskrivelse Förordnande av tjänstepersoner att fatta beslut i ärenden där
socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU
Bilaga 1 - Förteckning över förordnande tjänstepersoner enligt 43 § punkt 2

Paragrafen är justerad

58

§

108

Revidering av sammanträdestider arbetsmarknads- och socialnämnden
2019

ASN-2019-3663
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde nämndens sammanträdestider för 2019 enligt
beslut 2019-01-02, §4. I ärendet finns förslag på revidering av sammanträdestid för juni, från
den 18 juni till den 17 juni. Förslaget har tagit hänsyn till sammanträdesdagarna 2019 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess beredning samt beaktat lov- och helgdagar.
Enligt reglemente 54 § 1 stycket beslutar nämnden tid och plats för sina sammanträden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 75 190314
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderar tidigare fastställd sammanträdesdag 18 juni
kl. 09 till 17 juni kl. 09.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för
arbetsmarknads- och socialnämnden 2019: 26 april kl.9.00, 21 maj kl. 9.00, 17 juni kl. 9.00, 27
augusti kl. 9.00, 24 september kl. 09.00, 30 oktober kl. 13.00, 28 november kl. 9.00 och 18
december kl. 13.00
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §75 Revidering av sammanträdestider arbetsmarknads- och
socialnämnden 2019
G-Tjänsteskrivelse - Revidering av sammanträdestider arbetsmarknads- och
socialnämnden 2019
Förslag på planering 2019 - sammanträden ASN - reviderad

Paragrafen är justerad
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§

109

Kurser och konferenser

ASN-2019-4191
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott överlämnar beslut om arvode och
förlorad arbetsförtjänst, för deltagande på RIKCs 10-årsjubileum den 29 april till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden medger arvode och förlorad arbetsförtjänst, för
deltagande på RIKCs 10-årsjubileum den 29 april för 15 ledamöter eller ersättare i nämnden.
Beslutsunderlag




Protokollsutdrag §77 Kurser och konferenser
Inbjudan till RIKCs 10-årsjubileum - 29 april

Paragrafen är justerad

60

§

110

Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter
och nämndens ordförande

ASN-2019-211
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot
eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras ska redovisas på nästa nämndsammanträde.
Även beslut som fattas av nämndens ordförande och förordnad ledamot finns redovisade i
ärendet.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och
beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande.
Beslutsunderlag
























Tjänsteskrivelse ASN 190328 - Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av
förordnade ledamöter och nämndens ordförande
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 19-03-14
Protokoll Myndighetsutskott 1 19-03-11
Protokoll Myndighetsutskott 1 19-03-04
Protokoll myndighetsutskott 1 19-02-25
Protokoll Myndighetsutskott 1 19-02-11
Protokoll Myndighetsutskott 2 19-03-12
Protokoll Myndighetsutskott 2 19-03-05
Protokoll Myndighetsutskott 2 19-02-26
Protokoll Myndighetsutskott 2 19-02-19
Protokoll Myndighetsutskott 2 19-02-12
Protokoll Myndighetsutskott 3 19-03-08
Protokoll Myndighetsutskott 3 19-02-21
Protokoll Myndighetsutskott 3 19-02-08
Arbetsmarkands- och socialförvaltningen - Delegationsbeslut - 190201-190228
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen - HR-avdelningen - anställningar 190301-190331
Tillståndsenheten - Delegationsbeslut - 190101-190131
Delegationsbeslut Socialtjänst Norr 190201-190228
Delegationsbeslut Socialtjänst Innerstaden 190201-190228
Delegationsbeslut Socialtjänst Öster 190201-190228
Delegationsbeslut Socialtjänst Söder 190201-190228
Delegationsbeslut Socialtjänst Väster 190201-190228

Paragrafen är justerad

61

§

111

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

ASN-2019-222
Sammanfattning

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser anmäls till arbetsmarknads- och socialnämnden
för kännedom.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen avseende inkomna, utgående och
upprättade skrivelser till handlingarna.

Beslutsunderlag


















Tjänsteskrivelse ASN 190328 - Anmälan av inkomna, upprättade och utgående
skrivelser
Protokoll Förvaltningsråd 190313 med bilagor
Kommunfullmäktige - Protokollsutdrag §42 - Ändring av Tidplan för budget och
uppföljning 2019 avseende beslut om Budget 2020
Kommunfullmäktige - Protokollsutdrag §18 - Motion av Ilvars Hansson (SD) om
den höga ungdomsarbetslösheten
Arbetsförmedlningen - Brev från Mikael Sjöberg till kommuner regioner och
länsstyrelser - 190228
Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner
och kommuner under våren
Kommunfullmäktige - Protokollsutdrag §52 - Motion av Magnus Olsson (SD)
avseende ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott - Protokollsutdrag §8 - Riktlinje Anställning i
Malmö stad
Riksdagens ombudsmän (JO) beslut 20190314 - Begäran om allmän handling
Kommunstyrelsens arbetsutskott - Protokollsutdrag §151 Ansökan om medel till
kunskaps- och kompetenshöjande insatser för arbetsmarknads- och
socialförvaltningen inom barnrätt
Kommunstyrelsens arbetsutskott - Protokollsutdrag §150 _ Ansökan om medel till
omställning av jämställdhet och antidiskrimineringsarbetet inom arbetsmarknadsoch socialförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott - Protokollsutdrag §152 Ansökan om medel till
kommunikation med barn och unga inom arbetsmarknads och socialförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott - Protokollsutdrag § 153 Ansökan om medel till
framtagande av stödmaterial för barnrätt i praktiken inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
Förvaltningsrätten i Malmö - dom - Restaurang Kashmir
Förvaltningsrätten i Malmö - dom - Sawa Livs
Kammarrätten i Göteborg - Beslut om prövningstillstånd - Curry Hut KB

Paragrafen är justerad
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§

112

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Föredragning av Helena Hansson, utvecklingssekreterare, om ekonomiskt bistånd och
livsföring i övrigt.
Föredragning av Lene Cordes, avdelningschef, och Anna von Reis, avdelningschef, om Sluta
skjut.
Förvaltningsdirektören informerar om:
















Rebecca Bichis, info om åtgärder vidtagna maa artiklar I Sydsvenskan avseende
överförmyndarenheten samt info om antal villor som förhyrs åt stora barnfamiljer
Bokslutsmöte avseende 2018 - den 2 april (avser 2018 och "gamla" nämnden.
Nämndsträff avseende budget 2020 - den 9 april (ordf och förvaltningschef), utifrån
ny budgetprocess
Planering pågår inför temadagen den 2 maj - temat är Våld I nära relationer
Ekonomisk prognos efter februari pekar på en fortsatt ansträngd ekonomisk
situation. Information ska lämnas vid prognosavvikelser över xx mkr, via info till ek
styr samt till stadsdirektören. Förvaltningen avser inkomma med förslag till
kompletterande åtgärder för verksamhet I balans med budget till ASN vid
sammanträdet i april.
Förvaltningen har gjort en genomlysning av verksamhets/ekonomistyrningen
tillsammans med stadskontorets ekonomiavdelning. Utifrån det som kommit fram
arbetar förvaltningen vidare med de förbättringsområden som kommit fram.
Ny ekonomichef, Luisa Hansson, börjar den 1 augusti
Dom har inkommit från Kammarrätten avseende Spiran - nytt sammanträde för
ställningstagande avseende överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen
Träffat SKL för att samtala om bostadsfrågor, lokalt, regionalt och nationellt
Träffat byggindustrin för att samtala om samhällsbyggande från ett annat perspektiv
Träffat Region Skåne och förskoleförvaltningen för att bättre samordna etableringen
av fler familjecentraler
Kontaktcenter öppnar den 1 april
Ung I Sommar - målet är att kunna erbjuda 4 000 ungdomar praktik under
sommaren.
19 miljoner kommit in för att anordna sommarlovsaktiviteter för barn i utsatta
områden - kultur- och fritidsnämnden samordnar/samarbetar I frågan

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialförvaltningen - Sammanställning 1801-1902
Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialförvaltningen - Sammanställning
1803-1902 personer utan uppehållstillstånd
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Paragrafen är justerad

