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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-04-15 kl. 09:00-10:00

Plats

Kungsgatan 13, hörsalen

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Linda Svensson (V) ersätter Mats Högelius (V)
Anna Maria Christina Adell (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Ulla Herbert (L)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Simon Enqvist (SD)
Thore Jeppsson (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Katja Ligneman (avdelningschef)
Malin Midler Norén (utredningssekreterare)
Lovisa Hansson (stadsjurist)
Natalie Glotz Stade (stadsjurist)
Annika Andersson (jurist, Advokatfirman Lindahl KB)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Rebecca Bichis (avdelningschef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-04-23

Protokollet omfattar

§§116-117

Underskrifter

Sekreterare

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

Alice Berg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§116
§117

Fastställande av dagordning
Tidigare bordlagt ärende avseende - Ställningstagande till kammarrättens dom
avseende arbetsmarknads- och socialnämndens beslut 170622 om socialt boende
Spiran 1

4

§

116

Beslut

Fastställande av dagordning

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer dagordningen.
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§

117

Tidigare bordlagt ärende avseende - Ställningstagande till kammarrättens
dom avseende arbetsmarknads- och socialnämndens beslut 170622 om
socialt boende Spiran 1

ASN-2019-5819
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 22 juni 2017 att tillstyrka hyresförslag
avseende socialt boende i fastigheten Spiran 1 och kommunstyrelsen godkände avtalet den 16
augusti 2017.
Hanssons Fastigheter Limhamn AB ansökte hos Förvaltningsrätten i Malmö om
överprövning av avtalet och yrkade att det skulle förklaras ogiltigt, på den grunden att Malmö
stad ingått avtalet utan föregående annonsering och utan att det varit tillåtet att använda
direktupphandling. Malmö stad yrkade i första hand att ansökan skulle avvisas utifrån att
Hanssons Fastigheter inte skulle betraktas som en leverantör på den aktuella marknaden och i
andra hand att ansökan skulle avslås utifrån att hyreskontrakt inte är upphandlingspliktiga, i
enlighet med 3 kap. 19 § LOU.
I dom från Förvaltningsrätten i Malmö görs bedömningen att avtalet inte är undantaget från
upphandling enligt 3 kap. 19 § första stycket LOU och att LOU således är tillämplig i målet.
Förvaltningsrätten bifaller Hanssons Fastigheter Limhamn AB:s ansökan om ingripande
enligt LOU på så vis att avtalet mellan Malmö stad och Skånska Strand AB ska förklaras
ogiltigt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 10 september 2018 att överklaga
förvaltningsrättens dom.
I dom från Kammarrätten i Göteborg, meddelad den 25 mars 2019, avslås överklagandena.
Kammarrätten bedömer att avtalet mellan kommunen och Skånska Strand AB är ett
offentligt byggentreprenadkontrakt och inte ett tjänstekontrakt som skulle kunna omfattas i
undantaget i 3 kap. 19 § första stycket LOU och att bestämmelserna i LOU därför ska
tillämpas.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att överklaga kammarrättens dom utifrån samma
grunder som Malmö stad åberopade vid kammarrätten.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden överklagar Kammarrätten i Göteborgs dom den
25 mars 2019 i mål nr 4397-18 till Högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med
förvaltningens grunder i ärendet.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att utarbeta och inge överklagande till Högsta
förvaltningsdomstolen.
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3.Under förutsättning att Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet vidhåller
arbetsmarknads- och socialnämnden tecknat hyresavtal med Skånska Strand, men
ändrar inriktningen på beslutet från ASN-2017-424 (arbetsmarknads- och
socialnämndens beslut 2017-06-26 § 76) genom att för egen del nyttja maximalt 33 av
lägenheterna som genomgångsbostäder för hemlösa, samt ger arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i uppdrag att föra över övriga delar avtalet till Stadsfastigheter.
Om Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet (och därmed förklarar avtalet
ogiltigt) ska nu nämnda inriktning vidhållas i en fortsatt dialog med fastighetsägaren.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Yrkanden

Joel Laguna (L) yrkar bifall till föreliggande förslag, att nämnden överklagar kammarrättens
dom, med följande tillägg:
Under förutsättning att Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet vidhåller
arbetsmarknads- och socialnämnden tecknat hyresavtal med Skånska Strand, men ändrar
inriktningen på beslutet från ASN-2017-424 (arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
2017-06-26 § 76) genom att för egen del nyttja maximalt 33 av lägenheterna som
genomgångsbostäder för hemlösa, samt ger arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att föra över övriga delar avtalet till Stadsfastigheter. Om Högsta
förvaltningsdomstolen avslår överklagandet (och därmed förklarar avtalet ogiltigt) ska nu
nämnda inriktning vidhållas i en fortsatt dialog med fastighetsägaren.
Ordförande Sedat Arif (S) ajournerar sammanträdet. Ajournering kl. 09.10-09.30.
Helena Nanne (M), Charlotte Bossen (C) och Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på Joel
Lagunas (L) yrkande om överklagan med ovanstående tilläggsyrkande.
Janne Grönholm (MP) yrkar, med instämmande av Sedat Arif (S) och Ann-Marie Hansson
(S), bifall till Joel Lagunas (L) yrkande om överklagan med ovanstående tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Joel Lagunas (L) bifallsyrkande med tillägg mot Helena
Nannes (M), Charlotte Bossens (C) och Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande. Ordförande
finner att nämnden bifaller Joel Lagunas (L) yrkande. Votering begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
Joel Lagunas (L) bifallsyrkande med tillägg. Nej-röst för Helena Nannes (M), Charlotte
Bossens och Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande. Votering genomförs. Voteringen utfaller
med 7 Ja-röster, 6 Nej-röster. Arbetsmarknads- och socialnämnden överklagar Kammarrätten
i Göteborgs dom den 25 mars i mål nr 4397-18 till Högsta förvaltningsdomstolen samt
uppdrar till förvaltningen i enlighet med Joel Lagunas (L) tilläggsyrkande.
Reservationer / Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
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Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ASN 190415 Ställningstagande till kammarrättens dom
Dom - Kammarrätten i Göteborg mål.nr 4397-18

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-04-15

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §116
Ärende:

Fastställande av dagordning,

Voteringslist(or)
Ja-röst bifall till Joel Lagunas yrkande. Nej-röst bifall till Helena Nannes, Charlotte Bossens och
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
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Linda Svensson (V), Ersättare
Anna Maria Christina Adell (M), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

X
6

0
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-15
Ärende: 3
Tidigare bordlagt ärende avseende - Ställningstagande till kammarrättens dom avseende
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut 170622 om socialt boende Spiran
Sverigedemokraterna är konsekventa och yrkade därför avslag på ärendet och den tilläggs att-sats
som liberalerna inkom med under mötet.
Sverigedemokraterna var från dag 1 motståndare till att hemlösa migranter placerar på Spiran 1. Även
själva förfarandet kopplat till upphandling och projektering.
Att liberalerna och socialdemokraterna försöker bland korten och ge sin in i juridikens gråzoner är
inget vi stödjer.
_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och socialnämnden, 15 april 2019
Ställningstagande till kammarrättens dom avseende
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut 170622 om socialt
boende Spiran 1
Diarienummer: ASN-2019-5819
Den ökande hemlösheten är Malmös svåraste utmaning. Malmö har idag ungefär 1300
hemlösa barn, det motsvarar nästan 2% av alla Malmös barn. Dessa malmöbarn
behöver ett värdigt boende så att de kan fokusera på lek och skola och känna
framtidstro.
Socialdemokraterna och Liberalerna har gjort en överenskommelse där max 33 av 133
lägenheter på Spiran kommer att reserveras för strukturellt hemlösa barnfamiljer.
Miljöpartiet ser problematiken med kategoriboenden. När det är möjligt så föredrar vi
andra lösningar. Dock är vi tydliga med att ett kategoriboende i Malmö är en bättre
tillfällig lösning för barnen än ett vandrarhem utanför Hässleholm som ligger långt från
skolan i Malmö.
Från Miljöpartiets sida kommer vi att driva på att Stadsfastigheterna tar fram andra
lägenheter för hemlösa malmöfamiljer för att kompensera för de drygt 100 lägenheter
på Spiran som nu avsätts till studenter.
Miljöpartiet i Malmö anser även att det är bra att nämnden ansöker om
prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Det är stort vikt för Malmö och övriga
kommuner och landsting i Sverige att få frågan prövad av den högsta juridiska
instansen.
För Miljöpartiet i Malmö
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot 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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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-15
Ärende: Tidigare bordlagt ärende avseende – Ställningstagande till
kammarrättens dom avseende arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
170622 om socialt boende Spiran 1
ASN-2019-5819
Ärendet om socialt boende på fastigheten Spiran 1 har varit en lång och dramatisk följetong.
Den så kallade lösningen med ett enormt kvarter innehållandes 133 lägenheter för hemlösa har
inte bara varit konstruerat för segregation utan också varit föremål för prövning i såväl
förvaltningsrätt som kammarrätt. Båda instanser har förklarat hyresavtalet ogiltigt med
hänvisning till att det med anledning av bland annat Malmö stads inblandning i planeringen i
praktiken är ett byggentreprenadkontrakt som omfattas av lagen om offentlig upphandling. Som
om det inte räcker med brott mot lagen om offentlig upphandling har även den andra
avtalspartens skatteplanering varit föremål för kritik.
När förvaltningen, med stöd från Socialdemokraterna och nu även Liberalerna, vill överklaga
kammarrättens dom till högsta förvaltningsdomstolen kan vi konstatera att ärendet gått alldeles
för långt. Det sägs att det finns ett stort intresse för överklagande hos andra kommuner och i
juristkåren, men då måste man fråga sig vem man egentligen företräder. Moderaterna och
Centerpartiet företräder Malmöborna och så även i frågan om ett eventuellt överklagande. Vi
kan inte under några omständigheter acceptera att kostnaden för ett överklagande belastar
Malmöborna.
När det sedan gäller det tilläggsyrkande som presenterades på sittande nämndssammanträde,
som en del i att Liberalerna till slut röstade för ett överklagande direkt i strid mot tidigare
uppställda löften, ser vi ingen poäng i att fatta sådana beslut redan nu. Det är i sig positivt att
det finns en ambition om att minska antalet lägenheter för genomgångsboende för hemlösa,
men den frågan måste avgöras när det rättsliga läget är klarlagt.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)

