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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-05-21 kl. 09:00-12:36

Plats

Kungsgatan 13, Hörsal 317

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)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M) §§139-140, §§155-167
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD) §§139-140, §§155-164
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Anna Maria Christina Adell (M) §§168-173 ersätter Farishta Sulaiman (M)
Thore Jeppsson (SD) §§165-173 ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Anna Maria Christina Adell (M) §§139-140, §§155-167
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Thore Jeppsson (SD) §§139-140, §§155-164

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Jan Vonheim (sektionschef) §§139-140
Catharina Finne (enhetschef) §§139-140
Helén Persson (personalföreträdare Kommunal)
Nathalie Glotz Stade (stadsjurist) §§139-140
Pierre Douhan (kommunpolis) §§139-140
Arash Zinat Bakhsh (enhetschef) §§139-140
Sara Kleijsen Åhlander (avdelningschef) §§139-140
Annika Skantz (sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Alice Berg
Ordförande
Justerande

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

…………………………………

Sedat Arif

Joel Laguna

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

…………………………………

Helena Nanne
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Lejla Kazic (t.f avdelningschef) §§156-164
Lotta Heckley (förvaltningscontroller) §§156-164
Marcus Eriksson (avdelningschef) §§159-164
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-05-28

Protokollet omfattar

§§139-140, §§155-173
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Godkännande av dagordning
Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten att bryta sekretesskyddet för
personer misstänkta för folkrättsbrott
Remiss från Justitiedepartementet - Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
(SOU 2018:69), STK-2019-362
Remiss från Justitiedepartementet - Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning, STK-2019-609
Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende, STK-2019-379
Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor , STK-2019-333
Motion från Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C) om att ge
förtur i bostadskön till personer som bor på skyddat boende
Ekonomisk prognos 2019
Budgetskrivelse 2020
Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 1
Arbetsmarknadsinformation
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2019
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Ärende väckt av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) avseende
kostnadstak för akutboende
Ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
avseende hemlösheten i Malmö
Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad 2018
Uppdrag om utredning utifrån motion (KF 265) av Tony Rahm (M), John
Roslund (M) och Noria Manouchi (M), om etableringslån istället för ekonomisk
hjälp
Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och
nämndens ordförande
Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Information från förvaltningsdirektör

4

§

139

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner dagordningen.
Paragrafen är justerad

5

§

140

Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten att bryta sekretesskyddet
för personer misstänkta för folkrättsbrott

ASN-2019-7261
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 26 april 2019, § 130, att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheten att bryta sekretesskyddet för personer misstänkta för
folkrättsbrott. I ärendet redovisar muntligen stadsjurist, representant från polisen samt
förvaltningen om utredningen.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att rapportera till nämnden
utifrån utvecklingen av Stockholms stads handlingsplan kring samarbete mellan socialtjänst,
åklagare och polis gällande IS-återvändare.
Yrkanden

Charlotte Bossen (C) yrkar att förvaltningen återrapporterar till nämnden utifrån utvecklingen
av Stockholms stads samarbete med åklagare och polis kring IS-återvändare.
Beslutsunderlag



Information från Kunskapsguiden kring tema Återvändare - barn i behov av skydd
och stöd

Paragrafen är justerad
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§

155

Remiss från Justitiedepartementet - Ökat skydd mot hedersrelaterad
brottslighet (SOU 2018:69), STK-2019-362

ASN-2019-4153
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över
utredningen Ökat skydd§120 mot hedersrelaterad brottslighet SOU 2018:69, som är
slutbetänkandet av utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och
brott med hedersmotiv.
Utredningens övergripande syfte är att förhindra att minderåriga utsätts för barnäktenskap
eller könsstympas. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är i huvudsak positiv till
utredningens förslag. Förvaltningen ser dock att flera av förslagen kommer att utöka
socialtjänsten administrativa uppgifter ytterligare samt att den kontrollerande rollen förstärks.
Detta kan leda till att enskilda unga och familjer avstår från att söka hjälp.
Förvaltningen menar också att det föreslagna utreseförbudet även bör inbegripa barn som
förs utomlands för så kallade uppfostringsresor som är kopplade till hedersrelaterat våld och
förtryck eller som förs ut ur landet för att ”bota” annan sexuell läggning än heterosexualitet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, §120.

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslag till yttrande avseende Remiss från
Justitiedepartementet - Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69).

2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.

Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnsarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag







§120 Remiss från Justitiedepartementet - Ökat skydd mot hedersrelaterad
brottslighet (SOU 2018:69), STK-2019-362
G-Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet - Ökat skydd mot
hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69), STK-2019-362
Förslag till yttrande Remiss från Justitiedepartementet - Ökat skydd mot
hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69), STK-2019-362
Följebrev Remiss från Justitiedepartementet - Ökat skydd mot hedersrelaterad
brottslighet (SOU 2018:69)
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)
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remissinstanser- Remiss från Justitiedepartementet - Ökat skydd mot
hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: STK-2019-362
Remiss från Justitiedepartementet – Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
Barnäktenskap, tvångsgifte och hedersvåld är extremt allvarliga brott och det är väldigt positivt att se
att de styrande i Malmö äntligen agerar i frågan.
Vi vet sedan tidigare att denna typ av brottslighet är vanligt förekommande hos en del invandrade
kulturer i Sverige och då synnerligen i Malmö. Vi har dessutom med stor sannolikhet ett signifikant
mörkertal att ta hänseende till.
Sverigedemokraterna välkomnar därför att problematiken nu äntligen lyfts och vi ställer oss bakom
förslaget i sin helhet. Vi är särskilt positiva till att en kriminalisering av barnäktenskap äntligen kan
komma till stånd vilket är något vi i Sverigedemokraterna har motionerat om sedan flera år tillbaka.
Vi vill dock särskilt poängtera att det är mycket viktigt att vi starkt markerar att denna typ av brottslighet
inte är förenlig med svensk kultur eller svenska värderingar och vi anser därför att i de fall där
människor utan svenskt medborgarskap begår denna typ av brott även ska omfattas av obligatorisk
utvisning efter avtjänat tidsbestämt straff.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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SÄRSKILT YTTRANDE
Remiss från Justitiedepartementet - Ökat skydd mot
hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69), STK-2019-362
Arbetet för att förebygga hedersrelaterat våld och för att förebygga mäns
våld mot kvinnor måste vara offensivt. På senare år har staten växlat
upp arbetet för att stärka skyddet för att hjälpa personer som utsätts för
heder, så även Malmö stad. Men det går inte i tillräcklig takt. I Malmö
stads verksamhet Resursteam heder, som ska hjälpa personer som
utsätts för hedersrelaterat våld arbetar 3 personer. Det är inte tillräckligt.
Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes år 2018 omkring 16 000
misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med
offret. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de
som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en
närstående. I en rapport för Örebro universitet uppger 1 av 10 9:klassare
i Stockholm, göteborg eller Malmö att de är eller har varit utsatta för
trakasserier eller våld i hederns namn. Men mörkertalet är stort. Många
vågar inte anmäla.
Ingen ska bli utsatt för hot om våld eller heder. Ingen ska behöva vara
rädd varje gång dörrklockan ringer. Ingen ska behöva undvika att besöka
vissa platser, av rädsla för sin egen säkerhet. Så är det för många kvinnor
i Malmö och Svergie idag. Därför behöver ett krafttag tas såväl nationellt
som lokalt.
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2018-05-12
Charlotte Bossen (C)

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)
Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Lars Eriksson (C)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)
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§

156

Remiss från Justitiedepartementet - Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning, STK-2019-609

ASN-2019-6837
Sammanfattning

Justitiedepartementet har gett Malmö stad möjlighet att yttra sig över deras utkast till
lagrådsremiss om en ny ungdomspåföljd; ungdomsövervakning. Utkastet bygger på förslaget i
betänkandet Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25). Den som är under 21 år, och som begått
brott, får dömas till ungdomsövervakning om varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är
tillräckligt ingripande. Den som är över 18 år får dömas till ungdomsövervakning endast om
det finns särskilda skäl för det. Påföljden får pågå som lägst sex månader och högst ett år, och
förutsätter inte samtycke.
Kriminalvården ansvarar för verkställigheten. Den dömde ska medverka i en
verkställighetsplanering för att utforma en verkställighetsplan. Planen ska innehålla
obligatoriska föreskrifter om tät kontakt med en koordinator inom Kriminalvården,
inskränkningar i den unges rörelsefrihet (vanligtvis helghemarrest) samt krav på drogfrihet.
Har den unge behov av åtgärder som tillhandahålls av annan huvudman, exempelvis
socialnämnden, får detta regleras i verkställighetsplanen. Socialnämnden ska utse en särskild
handläggare med ansvar att samverka med Kriminalvården samt att handlägga och följa upp
socialnämndens eventuella insatser till den unge.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har yttrat sig över det ursprungliga förslaget i
betänkandet Nya ungdomspåföljder (ASN- 2017-2053) och var överlag positiv, men hade
synpunkter bland annat kring att det fanns behov av förtydligande vad gäller socialnämndens
roll. Detta behov kvarstår. Vad gäller inskränkningar i rörelsefriheten saknas det stöd i
forskning för att detta skulle ha positiva effekter på ungdomar med kriminalitet varför detta
inte bör vara en obligatorisk föreskrift.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, §121.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende lagrådsremiss om
ungdomsövervakning enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar, med bifall av Ingrid Gunnarson (M) och Charlotte Bossen (C) att
följande stycke stryks ur yttrandet:
Inskränkningar i rörelsefrihet bör även vara mer eller mindre lätt att verkställa beroende på var den unge bor.
På en större ort kan ett förbud att vistas på vissa platser vara mindre ingripande än på en liten ort där det
bara finns ett centrum, vilket kan vara en riskmiljö men samtidigt också den plats där ungdomen kan behöva
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vistas för att kunna leva ett normalt vardagsliv. I realiteten kan det skapa en ojämlikhet vad gäller
konsekvenserna av påföljden.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på förslag till yttrande.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Helena Nannes (M) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ämnar först ställa proposition på Janne Grönholms (MP)
bifallsyrkande mot Nima Gholam Ali Pours (SD) avslagsyrkande. Nämnden godkänner
beslutsgången.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer Janne Grönholms (MP) bifallsyrkande mot Nima Gholam
Ali Pours (SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets
förslag till yttrande i enlighet med Janne Grönholms (MP) bifallsyrkande.
Ordförande ställer sedan proposition på Helena Nannes (M) ändringsyrkande mot sitt eget
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår det.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (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, bilaga.
Beslutsunderlag








§121 Remiss från Justitiedepartementet - Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning, STK-2019-609
G-Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet Utkast till lagrådsremiss om
ungdomsövervakning
Förslag till yttrande avseende Justitietdepartementets utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning
Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning
Remiss från Justitiedepartementet - Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning
Följebrev Remiss från Justitiedepartementet - Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning, STK-2019-609

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: ASN-2019-6837
Remiss från Justitiedepartementet – Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning, STK-2019609
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till den föreslagna ungdomspåföljden, ungdomsövervakning.
Vi avvisar den kritik som framförs i förslaget till yttrande om att inskränkningar i rörelsefriheten för
kriminella ungdomar inte skulle leda till positiva effekter.
Ungdomsövervakning handlar om ett straff för den unge när han eller hon begått ett brott. Det handlar
inte om vård eller stöd som ges enligt Socialtjänstlagen utan det handlar om påföljder för dömda
brottslingar enligt brottsbalken. Det innebär att påföljden ska bedömas ur hela samhällets perspektiv
och om inskränkningar i rörelsefriheten för en person som ska avtjäna ett straff är positivt för
samhället.
Vi sverigedemokrater menar att dessa inskränkningar i rörelsefriheten är både positivt för samhället
men också för den dömde brottslingen för att myndigheter ska kunna strukturera den dömdes liv och
livsstil för att avlägsna kriminella element.
En del av den kritik som framförs i yttrandet angående socialtjänstens otydliga roll kan
Sverigedemokraterna instämma i. Socialtjänsten ska inte ansvara för påföljd och ungdomen ska inte
heller uppfatta att socialtjänsten ansvarar för påföljd. Däremot är det ett faktum att kriminaliteten bland
ungdomar har blivit grövre och även socialtjänsten har en roll i att motverka denna kriminalitet. Nya
former av samverkan kan inte då avvisas med hänvisning till hur socialtjänsten traditionellt har arbetat
eller den roll som socialtjänsten traditionellt har haft. Socialtjänsten måste utvecklas för att möta de
samhällsutmaningar som finns idag.
Sverigedemokraterna eftersöker en mer konstruktiv ton från Arbetsmarknads- och socialnämnden
gentemot förslaget angående påföljden ungdomsövervakning.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Thore Jeppsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: Remiss från Justitiedepartementet – Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning, STK-2019-609
ASN-2019-6837
Moderaterna och Centerpartiet är positiva till förslaget om ungdomsövervakning och
välkomnar därför att majoriteten också ställer sig positiv. Brottsligheten, och särskilt den
organiserade brottsligheten, sjunker allt lägre i åldrarna vilket visar sig i en omfattande
förekomst av rån. Därför är det viktigt med en bred palett av olika påföljder som är tillräckligt
ingripande och kan dömas ut vid lagöverträdelser av ungdomar under 18 år.
Delar av förslaget till yttrande är allt dock för negativ till remissen och anför irrelevanta
argument. Det anförs bland annat att införande av inskränkningar av rörelsefrihet bland annat
via elektronisk fotboja riskerar att tillföra eller förstärka riskfaktorer samt att påföljden kan
fungera stigmatiserande. Vidare anförs att det skulle vara ett problem med att
ungdomsövervakning innebär att den unge inte får vistas på vissa platser t.ex. torg och att
detta skulle vara mer ingripande i större än mindre orter.
För Moderaterna och Centerpartiet är det viktigt med påföljder som får kännbara
konsekvenser för en lagöverträdare, i synnerhet för unga lagöverträdare som annars riskerar
att ta nya steg på en brottskarriär om samhällets reaktion inte är tillräckligt kännbar och
vägledande för att leda bort från en kriminell livsstil. Det är också av vikt för den
brottsutsattes upprättelse att lagbrott får konsekvenser. Vi yrkade därför på en strykning av
dessa delar av yttrandet.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

157

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter

ASN-2018-22296
Sammanfattning

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har behov av att Sveriges kommuner tar ställning
till rekommendationen att gemensamt, till SKL, finansiera ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
Förslaget omfattar finansiering och medverkan i ledning och styrning av kvalitetsregister som
används inom kommunal hälso- och sjukvård, SKL´s stöd till kommunerna gällande
uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar samt nationell samordning för
gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem. För Malmö stad innebär
det en kostnad på cirka 2 471 989 kronor under en fyraårsperiod (år 2020–2023). Kostnaden
fördelas mellan arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden och hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden utifrån nyttjandegrad av de tjänsten på SKL som finansiering
avser. För arbetsmarknads- och socialnämnden beräknas den totala kostnaden bli cirka
308 998 kronor.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås ställa sig positiv till att anta rekommendationen
från SKL och tillsammans med funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden finansiera kostnaden till SKL under fyra år från år 2020.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, §122.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad antar Sveriges Kommuner och
Landstings rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig positiv till att gemensamt med
Funktionsstödsnämnden och Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden finansiera Malmö stads
bidrag till SKL:s arbete med ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter, samt att under fyra år (2020-2023) finansiera 12,5 % av Malmö stads kostnad.
Beslutsunderlag






§122 Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
G-Tjänsteskrivelse Ställningstagande om gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Meddelande från styrelsen SKL- Kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Följebrev till meddelandet till styrelsen

Paragrafen är justerad
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§

158

Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende, STK-2019-379

ASN-2019-4151
Sammanfattning

Stadskontoret har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över aktuell
motion som inkommit till kommunfullmäktige från Helena Nanne (M) och Torbjörn
Tegnhammar (M). I motionen framförs yrkande att kommunfullmäktige uppdrar åt
arbetsmarknads- och socialnämnden att återkomma med förslag på hur etableringsboende
kan införas i enlighet med motionens intentioner.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden
kopplade till yrkandena.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, §123.

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion från Helena
Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige därmed anse motionen
besvarad.

Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar, med bifall av Charlotte Bossen (C) och med instämmande av
Magnus Olsson (SD), avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande och att arbetsmarknadsoch socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag på yttrande mot
Helena Nannes (M), Charlotte Bossens (C) och Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande och
förslag om bifall till motionen. Ordförande finner att nämnden godkänner arbetsutskottets
förslag i enlighet med Sedat Arifs (S) bifallsyrkande.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (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, bilaga.
Beslutsunderlag
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§123 Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende, STK-2019-379
G-Tjänsteskrivelse Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tenghammar (M)
angående etableringsboende
Förslag till yttrande Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M)
Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M)angående
etableringsboende
Följebrev Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende, STK-2019-379

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: STK-2019-379 ASN-2019-4151
Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående etableringsboende
Sverigedemokraterna välkomnar att moderaterna i Malmö står upp för sin politik och
sverigedemokraterna via en tidigare motion med liknande intentioner har inspirerat moderaterna.
Vi yrkar bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Thore Jeppsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M)
angående etableringsboende, STK-2019-370
ASN-2019-4151
Malmö borde vara en stad där man välkomnas med höga förväntningar på egen ansträngning
för att hitta ett arbete och en bostad, men så är inte fallet efter decennier av socialdemokratisk
bidragspolitik. Trots flertalet förslag från Moderaterna och Centerpartiet vägrar de styrande
partierna ta ansvar för de enorma kostnaderna och utanförskapet som allt för många Malmöbor
lever i varje dag.
Etableringstiden i Sverige varar i två år, men samtidigt får nyanlända som anvisas till Malmö
för bosättning tillfälliga hyreskontrakt utan besittningsskydd fyra år framåt i tiden. Det sänder
mycket märkliga signaler om vilket ansvar den enskilde nya Malmöbon har. En modell där
nyanlända som anvisas till staden istället får tillfälliga hyreskontakt motsvarande
etableringstiden har framgångsrikt prövats i flera andra svenska kommuner.
Det är beklagligt att Socialdemokraterna och Liberalerna säger nej till en integrationspolitik
som hjälper människor att lyckas på egen hand och etablera sig på bostadsmarknaden genom
egen försörjning.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

159

Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor , STK-2019-333

ASN-2019-3787
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit motion om färre flygresor i tjänsten
för Malmö stads politiker och tjänstepersoner från Vänsterpartiet. I motionen anförs en
striktare tolkning av gällande resepolicy och tillhörande riktlinjer som innebär att tidsvinsten
för att välja flyg framför tåg bör utökas till minst fem timmar enkel resa mot nuvarande tre
timmar, samt att resan bör överstiga 100 mil för att valet ska vara motiverat. Motionären
anser även att ett skriftligt dokumentationskrav som redovisar behov av resan samt val av
färdmedel bör införas.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedriver ett aktivt arbete för omställning till hållbart
resande inom ramen för målområde 8 – en ekologiskt hållbar stad. Förvaltningen är positiv till
motionens inriktning att Malmö stad ska anta en mer restriktiv hållning avseende flygresor i
tjänsten, sett ur ett klimat, - tids, och kostnadsperspektiv.
I Malmö stads budget 2019 beskrivs att en ny stadsövergripande resepolicy ska arbetas fram
under året. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen önskar se ett gemensamt och tydligt
ställningstagande kring flygresor i denna. För att undvika parallella processer och osäkerhet
inom Malmö stads organisation är förvaltningens samlade bedömning att eventuella
förändringar i gällande policy och riktlinjer bör ske vid framtagandet av en ny version.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, §124.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om färre
flygresor.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens
yrkanden med hänvisning till att en ny stadsövergripande resepolicy ska tas fram under 2019.

Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Helena Nanne (M), bifall till arbetsutskottets
förslag.
Mats Högelius (V) yrkar, med instämmande av Janne Grönholm (MP), att arbetsmarknadsoch socialnämnden ska förslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition, bifall mot avslag, på arbetsutskottets förslag på
yttrande. Ordförande finner att nämnden godkänner arbetsutskottets förslag.
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Ordförande Sedat Arif (S) ställer sedan proposition på Mats Högelius (V)
ändringsyrkande, att motionen ska anses besvarad. Ordförande finner att nämnden avslår
yrkandet.
Reservationer / Särskilda yttranden

Mats Högelius (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag







§124 Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor , STK-2019-333
G-Tjänsteskrivelse Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor, STK-2019-333
Förslag till yttrande Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor, STK-2019-333
Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor
Följebrev Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor , STK-2019-333

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2019-05-21
Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor
Diarienr: ASN-2019-3787
Malmös stads anställda flyger i tjänsten 6 000 gånger per år. Vanligast är flygresor till
Stockholm. Det är inte rimligt med tanke på att det finns goda tågförbindelser mellan
Malmö och Stockholm.  För att minska de onödiga flygresorna förhandlande
Miljöpartiet i Malmö in en ny resepolicy i stadens budget. Eftersom en ny resepolicy är
på väg att tas fram anser vi att motionen är besvarad.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden

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

Reservation med särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 20/ 2019-05-21 Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor
Motionen tar upp en viktig fråga angående vårt förhållningssätt till klimatfrågan och hur vi
kan medverka till att minska utsläppet från flyget som försämrar miljön så drastiskt.
Det är glädjande att yttrandet över motionen i stort sett instämmer i motionärens
beskrivning av problemet och intentionen med motionen.
Man hänvisar dock till en redan nu pågående process inom kommunen med i stort sett
samma inriktning om att begränsa bl.a. inrikes flygresandet för anställda i Malmö stad.
Det är glädjande att denna process redan är påbörjad och att man därför inte kan starta en
parallellprocess genom att bifalla motionen i sin helhet. Detta är fullt förståeligt.
Däremot är det ytterst förvånande att förslaget till beslut är att ”avslå motionen” istället för
att som brukligt vara i liknande situationer mena att ”motionen därmed anses vara
besvarad”.
Det hade på ett helt annat sätt visat att ASN står bakom sina egna uppställda klimatmål att
alltid ta klimatmässiga hänsyn i sina beslut.
Nu ger man istället almänheten intrycket av att denna miljöbov som flyget trots allt är, inte
är ett problem.
Det finns med andra ord ingen tydlig koppling i allt som sägs i texten och själva förslaget till
beslut.
Med anledning av detta reserverar jag mig mot beslutet att avslå motionen och yrkar bifall
till den istället.

Mats Högelius
Ledamot V
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§

160

Motion från Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C) om att ge
förtur i bostadskön till personer som bor på skyddat boende

ASN-2019-4892
Sammanfattning

Stadskontoret har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över aktuell
motion som inkommit till kommunfullmäktige från Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte
Bossen (C). I motionen framförs yrkande att kommunfullmäktige uppdrar åt berörda
nämnder att uppdra åt de kommunalt ägda bostadsbolagen att ge förtur i lägenhetskön till
våldsutsatta som befinner sig på skyddat boende och inte kan återgå till sitt hem på grund av
våldet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden
kopplade till yrkandena.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, §125.

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion från Niels PaarupPetersen (C) och Charlotte Bossen (C) enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden

Charlotte Bossen (C) yrkar, med bifall av Helena Nanne (M) och med instämmande av
Magnus Olsson (SD), avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande och att arbetsmarknadsoch socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Sedat Arif (S) och Joel Laguna (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag på yttrande mot
Charlotte Bossens (C), Helena Nanne (M) och Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande och
förslag om bifall till motionen. Ordförande finner att nämnden godkänner arbetsutskottets
förslag i enlighet med Sedat Arif (S) och Joel Lagunas (L) bifallsyrkande. Votering begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Charlotte Bossens (C), Helena Nannes (M)
och Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande. Votering genomförs. Votering utfaller med 7 jaröster och 6 nej-röster. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner arbetsutskottets
förslag till yttrande avseende motion om att ge förtur i bostadskön till personer som bor på
skyddat boende. Voteringsbilaga biläggs protokollet.
Reservationer / Särskilda yttranden

Charlotte Bossen (C), Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig 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.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag







§125 Motion från Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C) om att ge
förtur i bostadskön till personer som bor på skyddat boende
G-Tjänsteskrivelser Motion av Niels Paaarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen
(C) om förtur i bostadsköln till personer som bor på skyddat boende
Förslag till yttrande Motion av Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C)
om förtur i bostadskön till personer som bor på skyddat boende
Motion från Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C) om att ge förtur i
bostadskön till personer som bor på skyddat boende
Följebrev Motion från Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C) om att
ge förtur i bostadskön till personer som bor på skyddat boende

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-05-21

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §160

Motion från Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C) om att ge förtur i
bostadskön till personer som bor på skyddat boende, ASN-2019-4892
Ärende:

Voteringslist(or)
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Charlotte Bossens (C)
avslagsyrkande
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
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
6

0
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 23/2019-05-21 Motion av Charlotte Bossen och Nils Paarup-Petersen
De kvinnor som har fått sin tillflykt till skyddat boende är några av de mest sårbara och
utsatta personer vi har i vårt samhälle. Därför är det av stor vikt att dessa, i första hand
kvinnor, får så mycket hjälp och stöd de kan få från samhällets resurser.
Motionärerna pekar på ett problem som dock låter enklare än vad det är att lösa.
Vänsterpartiet stöder motionärernas intention och viljeinriktning med motionen men inser
att frågan behöver utredas ordentligt innan beslut kan fattas.
Det finns dock lösningar i andra kommuner som vi kan ta lärdomar av.

Mats Högelius
Ledamot V
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: ASN-2019-4892
Motion från Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C) om att ge förtur i bostadskön
till personer som bor på skyddat boende
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motion. Det görs mycket från förvaltningen för att säkerställa att
personer som är hotade behöver skydd. Dock menar vi sverigedemokrater att förslaget från
centerpartiet ger förvaltningen ytterligare verktyg och redskap för att stärka skyddet.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Thore Jeppsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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RESERVATION
Motion från Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C)
om att ge förtur i bostadskön till personer som bor på skyddat
boende
Arbetet för att hjälpa våldsutsatta är en av kommunens viktigaste
uppgifter. På senare år har Malmö stad växlat upp arbetet för att hjälpa
våldsutsatta. I Malmö stads verksamhet finns bland annat Resursteam
heder, Kriscentrum, kvinnojourer och skyddade boenden. Malmö stad har
brist på platser på skyddade boenden.
Malmö stad har stora utmaningar med hemlöshet. Därför har
arbetsmarknads- och socialnämnden fått information om att personer
ibland tvingas att bo kvar på skyddade boenden på grund av att de inte
har en bostad att gå till. Det gör att dessa kvinnor inte kan gå vidare och
bygga upp ett tryggt liv i frihet. Så ska det inte vara.
Ingen ska bli utsatt för hot om våld eller heder. Staden ska göra sitt
yttersta för att hjälpa utsatta kvinnor vidare till ett liv i trygghet. Därför är
det beklagligt att arbetsmarknads- och socialnämnden inte valt att
föreslå att bifalla motionen om att ge personer som bor på skyddat
boenden förtur i MKB:s bostadskö. Vi hoppas att kommunfullmäktige gör
en annan bedömning och bifaller motionen.
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2018-05-12
Charlotte Bossen (C)

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)
Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Lars Eriksson (C)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)
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§

161

Ekonomisk prognos 2019

ASN-2019-260
Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen och prognostiserat
ekonomiskt resultat för året.
Resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår för perioden januari- april 2019 till
60 miljoner kronor. Helårsprognosen för arbetsmarknads- och socialnämnden beräknas
uppgå till -40 miljoner kronor.
Resultatet för ekonomiskt bistånd för perioden januari till april 2019 uppgår till -29 miljoner
kronor. Helårsprognosen beräknas uppgå till -50 miljoner kronor.
Resultatet för hemlöshetskostnaderna uppgår till -26 miljoner kronor för perioden januari till
april. Helårsprognosen beräknas uppgå till -30 miljoner kronor.
Resultatet för statsbidrag flyktingar uppgår till 1,7 miljoner kronor för perioden januari till
april.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner ekonomisk prognos 2019 och skickar den
till kommunstyrelsen.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen (C)
deltar ej i beslutet.
Yrkanden

Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen
(C)avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse - Ekonomisk prognos 2019
Ekonomisk prognos 2019 ASN
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Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: 24
Ekonomisk prognos 2019
Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt resultat
för året. Resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår för perioden januari- april 2019 till
60 miljoner kronor. Helårsprognosen för arbetsmarknads- och socialnämnden beräknas uppgå till -40
miljoner kronor. Resultatet för ekonomiskt bistånd för perioden januari till april 2019 uppgår till -29
miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas uppgå till -50 miljoner kronor. Resultatet för
hemlöshetskostnaderna uppgår till -26 miljoner kronor för perioden januari till april. Helårsprognosen
beräknas uppgå till -30 miljoner kronor. Resultatet för statsbidrag flyktingar uppgår till 1,7 miljoner
kronor för perioden januari till april.
Sverigedemokraterna konstaterar att det finns mycket mer att göra för att säkerställa en bättre
ekonomisk och social situation för alla malmöbor. Kraftfulla och verkningsfulla lösningar måste
genomföras. Med tanke på en ökad anhöriginvandring måste den styrande majoriteten förstå att
Malmö inte kan vara en socialbyrå för hela världen.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Thore Jeppsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 24/2019-05-21 Budgetprognos
Under de senaste åren har ASN:s verksamhetsområden utsatts för effektiviseringsåtgärder
och neddragningar bara för att kunna uppfylla de budgetmål som är beslutade.
Mycket arbete och många ansträngningar har gjorts, men det ekonomiska resultatet uteblir.
Även i år ser det som om vi går mot ett förväntat underskott på cirka 120 miljoner.
Inte därför att åtgärderna inte gett resultat utan för att de ekonomiska förutsättningar
förändras. Är det inte ”staten” som drar in förväntade bidrag, minskar anslag eller tar beslut
som försvårar besparingsåtgärderna så är det vårt eget fullmäktige som sänker budgeten. Nu
senast med över 100 miljoner inför detta verksamhetsår.
Då är det intressant att notera det är just det antalet miljoner som ASN nu förväntas gå back
med i år.
Detta kan knappast vara acceptabelt.
Dels så skapar det känslan hos alla anställda att det inte ”lönar sig” att anstränga sig, att
effektivisera och dra in på kostnaderna, då kommunen ändå stramar åt ännu mer.
Dels så är det förödande för de anställdas arbetsmiljö att varje dag kämpa med besparingar
och tror sig komma i mål med detta tunga arbete, bara för att finna i slutet av året att
kommunfullmäktige drar undan mattan på dem ännu en gång med ytterligare besparingar.
Det är som att flytta målgången för en maratonlöpare precis innan den ska gå i mål.
Detta är demoraliserande och måste få ett slut på detta sätt att behandla en hårt arbetande
nämnd.

Mats Högelius
Ledamot V
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2019-05-21
Ekonomisk prognos
Diarienr: ASN-2019-260
Vi ser med oro på det stora prognostiserade underskottet i nämnden. På grund av
förändrade nationella förutsättningar ser nu nämndens ekonomiska situation ännu
sämre ut än tidigare.
Vi ställer oss bakom de föreslagna åtgärderna men anser att fler åtgärder behöver tas
fram under året för att begränsa det förväntade underskottet ytterligare.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: Ekonomisk prognos 2019
ASN-2019-260
Den ekonomiska prognosen för arbetsmarknads- och socialnämnden är mycket allvarlig och
borde leda till ett kraftfullt och aktivt arbete för att minska nämndens kostnader, framför allt
avseende ekonomiskt bistånd och hemlöshet. Prognosen som visar över 100 miljoner kronor i
underskott för 2019 leder dock inte till annat än passivitet från de styrande partierna.
Moderaterna och Centerpartiet har vid flertalet tillfällen föreslagit en rad åtgärder för att minska
kostnaderna för ekonomiskt bistånd och hemlöshet. Förslagen har mötts med kalla handen från
styret och avsaknaden av intresse för att åstadkomma ordning och reda i ekonomin är uppenbar.
Det är oerhört frustrerande att som opposition vara de enda i arbetsmarknads- och
socialnämnden som åtminstone försöker ta ansvar.
Med anledning av ovanstående deltog vi inte i beslutet avseende ekonomisk prognos 2019.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

162

Budgetskrivelse 2020

ASN-2019-1968
Sammanfattning

Budgetprocessen inför år 2020 inleds med att alla nämnder tar fram en budgetskrivelse för
budgetåret 2020 med plan för år 2021–2022. I budgetskrivelsen beskrivs förändringar i
omvärlden som påverkar nämnden, utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det
gemensamma arbetet, förändringar och utveckling av nämndens verksamhet samt en begäran
om investeringsram. Budgetskrivelsen används som underlag när kommunstyrelsen bereder
Malmö stads budget innan den beslutas av kommunfullmäktige.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, §127.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Budgetskrivelse 2020 och skickar den till
kommunstyrelsen.
Yrkande

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på förslag på budgetskrivelse 2020.
Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på förslag på budgetskrivelse 2020
med hänvisning till kommande budgetförslag i kommunfullmäktige.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag på budgetskrivelse 2020.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på sitt eget bifallsyrkande mot Nima Gholam
Ali Pours (SD), Helena Nannes (M) och Charlotte Bossens (C) avslagsyrkande. Ordförande
finner att nämnden bifaller förslag till budgetsskrivelse 2020 enligt Sedat Arifs (S)
bifallsyrkande.
Reservationer

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 Charlotte Bossen
(C) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation,
bilaga.
Beslutsunderlag






§127 Budgetskrivelse 2020
G-Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2020
Budgetskrivelse 2020 ASN
Budgetskrivelse 2020 version 2

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: ASN-2019-1968
Budgetskrivelse 2020
I förslaget till budgetskrivelse kan man läsa att ”för att arbetsmarknads- och socialnämndens
målgrupper ska kunna efterfråga bostäder krävs att det byggs bostäder till rimliga priser för hushåll
med låga inkomster samt större bostäder för familjer med fem eller fler barn”.
Sverigedemokraterna delar inte denna målsättning. Att Malmö gått från att vara en arbetarstad till att
bli en bidragsstad beror på att det politiska styret har gjort allt i sin makt för att attrahera nyanlända
och låginkomsttagare med svag förankring på bostads- och arbetsmarknaden, till Malmö.
Att Malmö ska fortsätta anpassas till människor med svag förankring på bostads- och
arbetsmarknaden är inte en väg framåt. Vissa människor kommer helt enkelt inte ha råd att bo i
Malmö. Deras boende i Malmö ska inte heller subventioneras av socialtjänsten. Staden ska inte heller
anpassas för dessa människor. Utan de ska flytta till de delar av Sverige där bostäder är tillgängliga.
Socialtjänsten ska inte heller subventionera bostäder för familjer som valt att skaffa fem eller fler barn.
I många fall handlar det om familjer som aldrig kommer få en bostad i Malmö eftersom de aldrig
kommer få den inkomst som krävs för att skaffa en bostad där en familj med fem barn kan bo. Om
dessa människors boenden i Malmö ska subventioneras innebär det att detta blir en fast kostnad för
arbetsmarknads- och socialnämnden.

Sverigedemokraterna motsätter sig planerade beställningar av boenden för hemlösa hushåll, två nya
paviljongbostäder för nyanlända enligt bosättningslagen samt nya modulbostäder för hemlösa. Denna
infrastruktur för fattigdom som Socialdemokraterna och Liberalerna bygger upp normaliserar den
ökande hemlösheten. Sverigedemokraterna vill minska hemlösheten i Malmö.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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_____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: Budgetskrivelse 2020
ASN-2019-1968
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på förslaget till budgetskrivelse med hänvisning
till kommande budgetförslag i kommunfullmäktige, där vi kommer att presentera flertalet
förslag för att exempelvis sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd och hemlöshet genom fler
Malmöbor i arbete och egen försörjning. Vi ser särskilt allvarligt på avsaknaden av resonemang
kring kommande lågkonjunktur och dess konsekvenser på arbetslösheten i Malmö och ser stora
risken för enorma kostnadshöjningar framöver om inget politiskt ledarskap tas på området.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

163

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 1

ASN-2019-268
Sammanfattning

I januari antog arbetsmarknads- och socialnämnden en intern kontrollplan för 2019. Planen
innehöll årets granskningar och direktåtgärder. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har
följt upp planen för perioden januari till april 2019 och sammanställt resultatet av de
direktåtgärder och granskningar som var planerade att genomföras under perioden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, §128.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2019
för perioden januari-april.

Beslutsunderlag





§128 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 1
G-Tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 1
Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 1 (Arbetsmarknads- och
socialnämnden)

Paragrafen är justerad
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§

164

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Marcus Eriksson, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, informerar.
Beslut

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

165

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2019

ASN-2019-271
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap 6 h § SoL lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut samt över hur många gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts. Nämnden ska enligt 16 kap 6 g-f §§ SoL rapportera detsamma till
kommunens revisorer samt anmäla när ett tidigare rapporterat beslut har verkställts.
I aktuell rapport som avser första kvartalet 2019 rapporteras fjorton ej verkställda beslut och
ett beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter avbruten verkställighet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, §130.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 1
2019 och att överlämna den till kommunfullmäktige.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL kvartal
1 2019 och att överlämna den till revisorskollegiet.

Beslutsunderlag






§130 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2019
G-Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2019
Rapport enligt 16kap 6f-g §§SoL Kvartal 1 2019
Rapport enligt 16kap 6 h §§SoL Kvartal 1 2019

Paragrafen är justerad
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§

166

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

ASN-2019-4038
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett utställningsförslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg
och Östervärn. Arbetsmarknad- och socialnämnden har getts möjlighet att komma in med
synpunkter på förslaget. Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en väsentlig
del av stadens strategi för att möta en fortsatt befolkningsökning. Planen ger förutsättningar
för att skapa mellan 4500 till 5000 nya bostäder och arbetsplatser av varierande slag.
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen bidrar till samhällsplaneringen med sociala
perspektiv utifrån erfarenheter och kunskap om levnadsvillkoren i Malmö. Socialtjänstens
utmaningar i Malmö idag är komplexa och medför att de sociala perspektiven behöver
påverka flera av kommunens ansvarsområden. Förvaltningen ser överlag positivt på
utställningsförslaget och de sociala perspektiv som lyfts. Det är välkommet att planen avser
att skapa en blandad stadsdel. Förvaltningen vill tillägga att detta endast är möjligt om
hyrorna i nyproduktion hamnar på rimliga nivåer. Hyresnivåer har en central roll i att skapa
en blandad stadsdel och bidra till att nya grupper kommer in på bostadsmarknaden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191516, §131.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Översiktsplan för
Södra Kirseberg och Östervärn enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag








§131 Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
G-Tjänsteskrivelse Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östevärn
Förslag till yttrande Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Sändlista Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (utställningsförslag)
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Remiss angående Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
(utställningsförslag)

Paragrafen är justerad
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§

167

Ärende väckt av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) avseende
kostnadstak för akutboende

ASN-2019-7970
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 9
maj 2019. I initiativet föreslås förvaltningen återkomma med förslag på ett kostnadstak för
akutboenden samt att rapportera kostnader för bistånd för boende vid varje
nämndsammanträde.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, §132.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår förslagen i ärende väckt av Helena Nanne (M) och
Charlotte Bossen (C) avseende kostnadstak för akutboende.
Yrkande

Sedat Arif (S) yrkar bifall arbetsutskottets förslag att avslå nämndinitiativets första att-sats
med hänvisning till att det blir en för stor belastning för förvaltningen att redovisa uppgifter
varje månad. Sedat Arif (S) yrkar bifall arbetsutskottets förslag att avslå
nämndinitiativets andra att-sats med hänvisning till socialtjänstlagen.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå nämndinitiativet.
Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar, med bifall av Nima Gholam Ali Pour
(SD), bifall till Helena Nannes (M) och Charlotte Bossens (C) nämndinitiativ.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag om avslag mot
Helena Nanne (M), Charlotte Bossens (C), och Nima Gholam Ali Pours (SD) bifallsyrkande.
Ordförande finner att nämnden godkänner arbetsutskottets förslag i enlighet med Sedat Arif
(S) bifallsyrkande. Votering begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Helena Nannes (M), Charlotte Bossens (C)
och Nima Gholam Ali Pours (SD) bifallsyrkande till nämndintiativet. Votering genomförs.
Votering utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster. Arbetsmarknads- och socialnämnden
godkänner arbetsutskottets förslag att avslå förslagen i ärende väckt av Helena Nanne (M) och
Charlotte Bossen (C) avseende kostnadstak för akutboende. Voteringsbilaga biläggs protokollet.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen
(C) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation,
bilaga.
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Nima Gholam Ali Pour (SD) och Thore Jeppson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Handläggning

Ordförande Sedat Arif (S) får fört till protokollet att arbetsmarknads- och socialnämndens
arbetsutskott ska diskutera möjliga sätt för förvaltningen att återrapportera kostnader för
akutboenden till nämnden.
Beslutsunderlag




§132 Ärende väckt av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) avseende
kostnadstak för akutboende
Nämndsinitiativ angående kostnader för akutboende.docx

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-05-21

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §167

Ärende väckt av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) avseende kostnadstak för
akutboende, ASN-2019-7970
Ärende:

Voteringslist(or)
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till nämndintiativ av Helena Nanne
(M) och Charlotte Bossen (C)
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
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Thore Jeppsson (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
6

0
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: ASN-2019-7970
Ärende väckt av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) avseende kostnadstak för
akutboende
Sverigedemokraterna stödjer nämndsinitiativet. Efter reportagen i Hem&Hyra är det uppenbart att
nämnden behöver informeras mer om kostnaden för fattade beslut kring bistånd för boende.
Dessutom stödjer vi konceptet att det är nämnden som ska godkänna upphandlingar av akutboenden
om kostnaden överskrider ett visst belopp.
De senaste skandalerna när det gäller arbetsmarknads- och socialförvaltningens inhyrning av
akutboenden från oseriösa företag tyder på den brist på insyn som nämnden har i förvaltningens
verksamhet.
Vi yrkar bifall till nämndsinitiativet i sin helhet.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Thore Jeppsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: Ärende väckt av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avseende kostnadstak för akutboende
ASN-2019-7970
Det är oerhört beklagligt att de styrande partierna inte är intresserade av att ta ansvar för den
totalt havererade hanteringen av akutboende för hemlösa. Hem & Hyras granskning, som bland
annat visar på hyresnivåer uppåt 50 000 kronor i månaden för en två- eller trerumslägenhet samt
100-tals miljoner utanför lagen om offentlig upphandling, verkar ha gått Socialdemokraterna
och Liberalerna obemärkt förbi.
Moderaterna och Centerpartiet försöker vid varje givet tillfälle ta ansvar för skattebetalarnas
pengar och för det enorma utanförskap som råder i Malmö. Varje gång får vi kalla handen av
de styrande partierna, så även denna gång när intresset inte finns för att varken följa eller
begränsa kostnaderna för akutboenden för hemlösa.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

168

Ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
avseende hemlösheten i Malmö

ASN-2019-8383
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) överlämnade ett skriftligt
nämndintiativ den 15 maj 2019. I intitivet föreslås förvaltningen besluta om ett antal åtgärder
för att motverka hemlösheten i Malmö.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår förslagen i ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och
Nima Gholam Ali Pour (SD) avseende hemlösheten i Malmö.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Charlotte Bossen (C) avslag på nämndinitiativet
från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD).
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet från Magnus Olsson (SD) och
Nima Gholam Ali Pour (SD).
Helena Nanne (M) yrkar bifall till initiativets femte att-sats: Arbetsmarknads- och socialnämnden
ska uppdra till arbetsmarknads- och socialförvaltningen att årligen återkomma med en rapport om vilka
företag förvaltningen hyr lägenheter/boenden ifrån, till vilket pris lägenheten/boendet hyrs in, samt vilken
form av dokumentation som ligger till grund för inhyrningen av dessa lägenheter.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ämnar först ställa proposition på nämndinitiativets fyra första
förslag, bifall enligt Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande mot sitt eget och Charlotte
Bossens (C) avslagsyrkande. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer Nima Ali Pours (SD) bifallsyrkande på nämndinitiativets
fyra första förslag mot sitt eget och Charlotte Bossens (C) avslagsyrkande. Ordförande finner
att nämnden avslår nämndinitiativets fyra första förslag enligt Sedat Arifs (S) och Charlotte
Bossens (C) avslagsyrkande. Votering begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
Sedat Arifs (S) och Charlotte Bossens (C) avslagsyrkande på nämndinitiativets fyra första
förslag. Nej-röst för bifall till Nima Gholam Ali Pours (SD) bifallsyrkande till
nämndinitiativet. Votering genomförs. Votering utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster.
Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår de fyra första förslagen i Ärende väckt av Magnus
Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avseende hemlösheten i Malmö. Voteringsbilaga biläggs
protokollet.
Ordförande ställer sedan proposition på Helena Nannes (M) och Nima Gholam Ali Pours
(SD) bifallsyrkande till nämndinitiativets femte att-sats mot sitt eget och Charlotte Bossens
(C) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår det. Votering begärs.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
Sedat Arifs (S) och Charlotte Bossens (C) avslagsyrkande på nämndinitiativets femte att-sats.
Nej-röst för bifall till Nima Gholam Ali Pours (SD) och Helena Nannes (M) bifallsyrkande
till nämndinitiativets femte att-sats. Votering genomförs. Votering utfaller med 8 ja-röster
och 5 nej-röster. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår den femte att-satsen i Ärende
väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avseende hemlösheten i Malmö.
Voteringsbilaga biläggs protokollet.
Reservationer / Särskilda yttranden

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Thore Jeppson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Anna Adell (M) avser lämna in ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga.
Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-05-21

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §168

Ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avseende
hemlösheten i Malmö, ASN-2019-8383
Ärende:

Voteringslist(or)
Ja-röst för avslag till nämndintiativet fyra första förslag. Nej-röst för bifall till nämndintiativets
fyra första förslag
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
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Anna Maria Christina Adell (M), Ersättare
Thore Jeppsson (SD), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
11

X
2

0

Ja-röst för avslag till nämndinitiativets femte att-sats. Nej-röst för bifall till nämndinitiativets
femte att-sats.
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
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Anna Maria Christina Adell (M), Ersättare
Thore Jeppsson (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

8

X
X
X
5

0
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: ASN-2019-8383
Ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avseende hemlösheten i
Malmö
Sverigedemokraterna har lämnat in flera förslag som ska motverka hemlösheten i Malmö:


Arbetsmarknads- och socialnämnden tillskriver MKB och andra större bostadsbolag i Malmö
att bostadsbolagen ska införa ett krav att egen försörjning från arbete eller Centrala
studiestödsnämnden ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med dessa
bostadsbolag, när man flyttar till Malmö från en annan kommun.



Arbetsmarknads- och socialnämnden upphandlar boenden för Malmös hemlösa först och
främst i andra kommuner där bostäder är mer tillgängliga.



Arbetsmarknads- och socialnämnden använder husvagnar, båtar eller andra boenden med
låga kostnader istället för hotellnätter, inköpta bostadsrätter, villor eller moduler för
mottagande av de nyanlända som Malmö stad har tvingats ta emot i enlighet med
bosättningslagen.



Arbetsmarknads- och socialnämnden ska tillskriva kommunstyrelsen att Malmö stad ska
upphöra ta emot anvisade enligt bosättningslagen tills alla hemlösa personer i Malmö har fått
en bostad.



Arbetsmarknads- och socialnämnden ska uppdra till arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att årligen återkomma med en rapport om vilka företag förvaltningen hyr lägenheter/boenden
ifrån, till vilket pris lägenheten/boendet hyrs in, samt vilken form av dokumentation som ligger
till grund för inhyrningen av dessa lägenheter.

Vi beklagar att det socialdemokratiska styret trots sina misslyckanden och trots att de står svarslösa
inför den ökande hemlösheten vägrar ta till sig förslag som kommer minska hemlösheten.
Vi yrkar bifall till nämndsinitiativet i sin helhet.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Thore Jeppsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: Ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) avseende hemlösheten i Malmö
ASN-2018-8383
Moderaterna har tillsammans med Centerpartiet föreslagit i ett initiativärende till
arbetsmarknads- och socialnämnden att dels införa ett kostnadstak för akutboenden och dels få
kostnader för bistånd för boende återrapporterat vid varje nämndssammanträde. Det är
angeläget att få grepp om kostnaderna omgående och det är beklagligt att detta inte vunnit
arbetsmarknads- och socialnämndens gehör, särskilt då nämndens ordförande i sina mediala
framträdanden inte haft en blekaste aning om nivån på kostnaderna.
Det är också angeläget med strukturella reformer som under längre tid minskar hemlösheten i
Malmö. Moderaterna har lagt flertalet förslag för att åstadkomma detta och mycket av
andemeningen känns igen i Sverigedemokraternas nämndsinitiativ. Samtliga att-satser utom
den sista innehåller dock detaljer som innebär att förslagen inte i praktiken alls överensstämmer
med de moderata förslag som lagts på området tidigare. Därför yrkade Moderaterna bifall till
den sista att-satsen, vilken överensstämmer med vårt nämndsinitiativ.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

169

Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad 2018

ASN-2019-250
Sammanfattning

Familjehemsvård ger en möjlighet för flickor och pojkar att leva ett bra liv även om de inte
kan bo med sina föräldrar. Sedan 2007 har det genomförts en årlig uppföljning av
familjehemsvården i Malmö stad. Rapporten utgör en del i förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete och syftar till att ge ett underlag för metod- och kvalitetsutveckling inom
familjehemsvården. De utvecklingsområden som identifieras blir fokus för uppföljning
nästkommande år.
Föreliggande uppföljning har ändrats något jämfört med tidigare år, i syfte att följa de
bedömningar och rekommendationer som gjorts av Malmös stadsrevision vid dess
granskningen av familjehemsvården 2018. Detta innebär att rapporten utökats med uppgifter
om avvikelserapporter, riskanalyser och egenkontroller. Barnens och familjehemmens åsikter
om vården har även undersökts och resultatet redovisas i rapporten.
I rapporten redovisas särskilt uppgifter kring de familjehemsplacerade barnens hälsa och
skola.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, §133.

Beslut

1.. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten: Familjehemsvård 2018
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder rapporten till kommunstyrelsen för
kännedom utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att särskilt beakta identifierade utvecklingsområden
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en
uppföljning av familjehemsvården för 2019

Särskilda yttranden

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Thore Jeppson (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag



§133 Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad 2018
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G-Tjänsteskrivelse Uppföljning familjehemsvård 2018
Uppföljning familjehemsvård 2018

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: ASN-2019-250
Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad 2018
Behovet av att rekrytera nya hem beror på att färre barn har kunnat placeras i släkt- och nätverkshem
trots att det totala antalet placerade barn sjunkit senaste åren. Under 2018 pågick totalt 607
familjehemsplaceringar (635, år 2017) och 312 placeringar i jourfamiljehem (346, år 2017).
Under 2018 nyplacerades 149 barn i familjehem för stadigvarande vård, 96 pojkar och 53 flickor.
Sedan 2017 har barnen som placerats varit yngre och oftare placerade med stöd av Lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Den dominerade orsaken till barnens
placeringsbehov är under perioden 2015 till 2017 att barnet varit ensamkommande och som placerats
i släkt och nätverk. Under 2018 har antalet placeringar relaterade till sociala problem i barnets
uppväxtmiljö ökat. Barn som placeras utifrån sociala bakgrundsorsaker placeras främst i, för barnet,
främmande familjehem som rekryteras för uppdraget. Utifrån svårigheter att rekrytera familjehem har
andelen konsulentstödda hem ökat för tredje året i rad vilket medfört högre kostnader.
Skolan som är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för barnen följs i de årliga rapporterna och är ett
ständigt utvecklingsområde. Årets uppföljning visar att andelen barn som uppnått målen i skolan vid
placeringstillfället ligger på samma nivå som förra året, 36 procent. Brister i barnens skolgång
synliggörs även bland sammanbrotten då problem i skolan påverkar barnets vardag och därmed även
stabiliteten i familjehemmet. Under 2018 har drygt 70 procent av barnen i sammanbrottsstatistiken inte
uppnått målen i skolan. Andelen barn som blivit utredda avseende kognitiv förmåga har ökat bland
nyplaceringarna vilket bör möjliggöra att de får fortsatt rätt stöd i sin skolgång.
Ett kontinuerligt utvecklingsområde har varit att barnen ska hälsoundersökas i samband med
placering. Under 2018 blev cirka 65 procent av barnen hälsoundersökta vilket är en minskning mot
2017 då hälsoundersökningarna uppgick till 80 procent. Anledning till detta uppges vara långa
väntetider till hälsoundersökningarna samt bristande uppgifter i dokumentationen. Detta medför att det
finns ett behov av ökad styrning, kontroll och samverkan kring barnet för att hälsokontrollerna ska
säkras.
De åtgärder som påbörjats inom familjehemsvårdens utvecklingsområde år 2018 för att minska antalet
sammanbrott vid placering har inte gett önskad effekt. Tonåringar är den grupp som har flest
sammanbrott. Majoriteten av barnen har bytt handläggare minst en gång. Antalet barn som haft tre
eller fler handläggare har fördubblats i jämförelse med 2017 vilket kan vara en bidragande orsak till
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sammanbrotten. I den årliga uppföljningen undersöks vem som tog initiativ till sammanbrottet. Årets
uppföljning visar på att antalet avbrutna placeringar initierade av familjehemmet själv, påtagligt ökat.
Detta är ett observandum i förhållande till tidigare år varför orsakerna till det behöver undersökas
vidare.
Texten ovan är hämtad ifrån rapporten och det är en mörk bild som framkommer. Det finns mycket att
påpeka och lyfta fram. Det kanske mest anmärkningsvärda är det faktum att så kallade
ensamkommande som enligt egna uppgifter är just ensamma har släktingar i Malmö. Begreppet
ensamkommande flyktingungdomar är alltså en förvanskning av verkligheten.
Färre blir hälsoundersökta och detta kan vara en samhällsfara. Plus att en sjukvård som redan går på
knäna ytterligare försämras för svenska medborgare.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Thore Jeppsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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SÄRSKILT YTTRANDE
Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad 2018

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete med
familjehemsplacerade barn bör präglas av ett strukturerat,
evidensbaserat och holistiskt förhållningssätt. För att säkra ett sådant
arbete krävs att förvaltningens ständigt utvärderar, reflekterar och
utvecklar sitt arbete. Barnets bästa och barnrättsperspektivet bör alltid
stå i centrum. Att ta hand om våra barn och unga är en kommunens
viktigaste uppgifter.
Centerpartiet och Moderaterna anser att en gott omhändertagande av
familjehemsplacerade barn är av yttersta vikt. Både på individuell och på
övergripande nivå. Uppföljningar av kommunala insatser på övergripande
nivå är den yttersta garantin för att kunna upptäcka fel och brister i
handläggning, arbetssätt och rutiner. En bristande uppföljning på
strukturell nivå kan därför få förödande konsekvenser både för barnen
och för samhället.
Centerpartiet och Moderaterna ser därför mycket allvarligt på resultatet
av den granskningsrapport som presenteras. Vi ställer oss djupt kritiska
till att mer åtgärder tidigare inte vidtagits från arbetsmarknads- och
socialnämnden för att säkerställa en ändamålsenlig familjehemsvård.

2018-05-12
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Charlotte Bossen (C)

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)
Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Lars Eriksson (C)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)
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§

170

Uppdrag om utredning utifrån motion (KF 265) av Tony Rahm (M), John
Roslund (M) och Noria Manouchi (M), om etableringslån istället för
ekonomisk hjälp

ASN-2018-18735
Sammanfattning

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2018-10-25 om att uppdra åt arbetsmarknadsoch socialnämnden att utreda förutsättningarna för att införa etableingslån istället för
ekonomisk hjälp har arbetsmarknads- och socialförvaltningen utrett frågan.
Kommunen saknar annat juridiskt lagrum än vad som medges i socialtjänstlagen att bevilja
bistånd till enskilda, eller att agera så som bank i förhållande till enskild. Ansökningar om
ekonomiskt bistånd i glappet handläggs inom förvaltningen av Integrationscenter. I
utredningarna göras noggranna beräkningar av, och antagande om, personens och hushållets
nästa inkomster vilka beaktas i samband med beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. I de
fall den enskilde ansökt om ersättning från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten
sänder förvaltningen en framställan till myndigheterna med begäran om retroaktiv ersättning
från dessa i enlighet med bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningens samlade bedömning av rättsläget är att på motsvarande sätt som för
andra personer som ansöker om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är huvudregeln
att även för bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i glappet så gäller att detta inte är förenat med
återbetalningsskyldighet såvida detta inte är reglerat i socialförsäkringsbalken eller 9 kap. 2 §
SoL.
Med beaktande av aktuellt rättsläge och vad som övrigt framkommit i utredningen bedömer
arbetsmarknads- och socialförvaltningen inte att det föreligger fog för eller möjlighet att
införa särskilda regler för handläggning av ekonomiskt bistånd avseende nyanlända
kommuninvånares ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, § 134.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner utredningen som genomförts med
anledning av uppdrag beslutat av kommunfullmäktige utifrån motion av Tony Rahm (M),
John Roslund (M) och Noria Manouchi om etableringslån istället för ekonomisk hjälp.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar, med bifall av Charlotte Bossen (C) och med instämmande av Nima
Gholam Ali Pour (SD), att nämnden beslutar om att införa etableringslån i enlighet med
motionen.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till Helena Nannes (M)
förslag att införa etableringslån.
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Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer sitt eget bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag mot
Helena Nannes (M), Charlotte Bossens (C) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
ändringsyrkande om att införa etableringslån i enlighet med motionen. Ordförande finner att
nämnden bifaller arbetsutskottets förslag i enlighet med Sedat Arifs (S) bifallsyrkande.
Reservationer

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







§134 Uppdrag om utredning utifrån motion (KF 265) av Tony Rahm (M), John
Roslund (M) och Noria Manouchi (M), om etableringslån istället för ekonomisk
hjälp
G-Tjänsteskrivelse - Uppdrag om utredning utifrån motion (KF ) av Tony Rahm
(M), John Roslund (M) och Noria Manouchi (M) om etableringslån istället för
ekonomisk hjälp
Protokollsutdrag §265 Av kommunfullmäktige den 31 maj 2018, § 157, bordlagd
motion av Tony Rahm (M), John Roslund (M) och Noria Manouchi (M) om
etableringslån istället för ekonomisk hjälp
Motion av Tony Rahm (M), John Roslund (M) och Noria Manouchi (M) om
etableringslån istället för ekonomisk hjälp
G-Tjänsteskrivelse Stadskontoret - Motion av Tony Rahm (M), John Roslund (M)
och Noria Manouchi (M) om etableringslån istället för ekonomisk hjälp

Paragrafen är justerad
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Reservation
ASN 2019-05-21
Ärende ASN-2018-18735

Uppdrag om utredning utifrån motion (KF 265) av Tony Rahm (M), John
Roslund (M) och Noria Manouchi (M), om etableringslån istället för ekonomisk
hjälp
Sverigedemokraterna yrkade bifall till moderaternas yrkande om bifall till att införa
etableringslån i enlighet med motionens förslag.
Uppdrag om utredning utifrån motion (KF 265) av Tony Rahm (M), John Roslund (M)
och Noria Manouchi (M), om etableringslån istället för ekonomisk hjälp

_____________________________
____________________________
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: Uppdrag om utredning utifrån motion (KF 265) av Tony Rahm (M),
John Roslund (M) och Noria Manouchi (M), om etableringslån istället för
eknomisk hjälp
ASN-2018-18735
Etableringslån istället för ekonomisk hjälp har visat sig vara en framgångsrik reform i flertalet
svenska kommuner. Just därför var det glädjande när kommunfullmäktige valde att bifalla
motionen om att införa detta i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen konstaterar i sin utredning att det ”inte föreligger fog
för eller möjlighet att införa särskilda regler för handläggning av ekonomiskt bistånd avseende
nyanlända kommuninvånares ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen”.
Detta är ett mycket märkligt resonemang då flertalet kommuner runt om i landet genomfört
detta utan att det förklarats olagligt av någon domstol.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på att införa etableringslån i enlighet med motionen. 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)
Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

171

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

ASN-2019-213
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 190521 Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av
förordnade ledamöter och nämndens ordförande
Protokoll arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 190516
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-04-15
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-04-23
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-04-29
Protokoll Myndighetsutskott 2 2019-04-16
Protokoll Myndighetsutskott 2 2019-04-23
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-04-30
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-05-07
Protokoll Myndighetsutskott 3 2019-05-03
Protokoll Myndighetsutskott 3 2019-04-18
Protokoll Myndighetsutskott 3 2019-04-05
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen delegationsbeslut 190401-190430
Delegationsbeslut tillståndsenheten 190301-190331
Delegationsbeslut Socialtjänt Innerstaden 190401-190430
Delegationsbeslut Socialtjänt Öster 190401-190430
Delegationsbeslut Socialtjänt Väster 190401-190430
Delegationsbeslut Socialtjänst Söder 190401-190430
Delegationsbeslut Socialtjänt Norr 190401-190430

Paragrafen är justerad
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§

172

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

ASN-2019-225
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 190521 Anmälan av inkomna, upprättade och utgående
skrivelser
Protokollsutdrag § 90 Av KF den 28 februari 2019, § 41, återremitterat ärende:
Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer idéburen sektor
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 92 Uppföljning av intern kontroll 2018
Sveriges Kommuner och Landsting - Preliminär kostnadsutjämning och LSS för
2020
Arbetsförmedlingen - Beslut om semesterersättning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen - Skrivelse till konkurrensverket
asvseende boende med stöd – ASN-2018-22411
Miljönämnden - Uppföljning Handlingsplan 2015-2018 samt information om ny
handlingsplan
Ansökan om utdömande av särskild avgift målnummer 4070-19
Ansökan om utdömande av särskild avgift mål 4072-19
Förvaltningsrätten i Malmö - dom - Wilis Tobak
Högsta Förvaltningsdomstolen - Ej beviljat prövningstillstånd - Häng bar och
Indian Curry Hut
Förvaltningsrätten i Malmö - dom - Hamourabi livs
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Information från förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningsdirektören informerar om:






Konkurrensverket har begärt kompletterande uppgifter avseende upphandling av
boende med stöd. Ärendet är omfattande och kommer behandlas av nämnden i
augusti.
En begäran om yttrande har inkommit från justitieombudsmannen avseende en
anmälan från en enskild person om en placering på ett boende. Ärendet kommer
behandlas av nämnden i juni.
Arbetsmiljöverket kommer att utbilda nämnder kring arbetsmiljöansvar.
Information om artikelserie i Hem & Hyra avseende inhyrning av akuta
boendelösningar.
Tjänstepersoner/förvaltningsledning inom socialtjänsten i Göteborg och Stockholm
kommer till Malmö för erfarenhetsutbyte i aktuella frågor den 23-24/5.

Beslut

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





Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden - Sammanställning 1904
personer utan uppehållstillstånd
Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden - Sammanställning 1904
Arbetsmiljöverket - Nämndens arbetsmiljöansvar
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