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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-08-27 kl. 09:00-11:16

Plats

Kungsgatan 13, 317 hörsalen

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (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)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD) §259, §276
Anna Maria Christina Adell (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)
Simon Enqvist (SD) §§277-289 ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Simon Enqvist (SD) §259, §276
Thore Jeppsson (SD) §259

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Jan Wennerlund (sektionschef) §259
Sara Kleijsen Åhlander (avdelningschef) §276
Lejla Kazic (controller) §§286-288
Lotta Heckley (Förvaltningscontroller) §§286-288
Helén Persson (personalföreträdare Kommunal)

Utses att justera

Helena Nanne

Underskrifter

Sekreterare
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Alice Berg
Ordförande

...........................................
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Rose-Marie Carlsson
Justerande

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

Helena Nanne
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Justeringen

2019-09-03

Protokollet omfattar

§259, §§276-289
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ÄRENDELISTA
§259
§276
§277
§278
§279
§280
§281
§282
§283
§284
§285
§286
§287
§288
§289

Godkännande av dagordning
Arbetsmarknadsinformation
Avrop från Jobbpakten 2019
Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads köp av boende
med stöd
Inspektion vid Enebackes barn- och familjeinstitution
Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid försörjningsstöd,
STK-2019-668
Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019
Rätt att företräda arbetsmarknads- och socialnämnden och arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
Revidering av tider för budgetkonferens, temadagar och verksamhetsbesök för
arbetsmarknads- och socialnämndens förtroendevalda
Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och
nämndens ordförande
Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Rapport från kurser och konferenser
Information från förvaltningsdirektören
Ärende väckt av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) avseende återkrav
för kostnader för akutboende
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§

259

Godkännande av dagordning

Beslut

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

5

§

276

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Sara Kleijsen Åhlander, avdelningschef, informerar.
Beslut

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

277

Avrop från Jobbpakten 2019

ASN-2019-10459
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget för 2019 anges att fler Malmöbor ska komma i arbete genom
att fler ska erbjudas kommunala arbetsmarknadsanställningar och att staden verkar för att fler
”enkla jobb”, till exempel städ och grönyteskötsel, skapas i egen regi.
Vidare anges att arbetet med Jobbpakten förstärks genom att inrätta så kallade
Välfärdstalanger, en kombination av utbildning och arbete, i syfte att möta
kompetensförsörjningsbehovet i välfärden samtidigt som fler Malmöbor når en egen
försörjning.
Arbetsförmedlingens reformering och neddragningar i kombination med ett anvisningsstopp
till extratjänster medför att arbetet med åtgärdsanställningar blir fördyrande genom högre
medfinansieringsgrad.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 6 120 tkr från
kommunstyrelsen för insatser kopplade till Jobbpakten för genomförda och planerade
insatser under 2019.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om 6 120 tkr från kommunstyrelsen
avseende de insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och
socialnämnden har genomfört och planerar att genomföra under 2019.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag




§181 Avrop från Jobbpakten 2019
G-Tjänsteskrivelse - Avrop Jobbpakten 2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Ärende: ASN-2019-10459
Förslag till yttrande avseende Avrop från Jobbpakten 2019
Även om det är troligt att det blir vissa kortsiktiga kostnadsökningar med reformen av
Arbetsförmedlingen som grund, finns det utrymme att sänka dessa extra omkostnaderna med
minskade anslag och då framför allt till nystartsjobb, som både är mycket kostsamma och där vi ser en
låg långsiktig avkastning.
Nystartsjobb används idag av många arbetsgivare som ett sätt att pressa omkostnader i företaget
genom statlig subventionering. Många gånger efterfrågas detta som ett specifikt krav av arbetsgivaren
vid, eller innan, en arbetsintervju. Detta bidrar till en osund företagskultur där en arbetstagare behöver
vara subventionerad för att vara intressant för anställning, och där arbetstagaren åter står utan
anställning eller blir erbjuden att fortsätta arbeta svart när den subventionerade tiden är slut.
Vi i Sverigedemokraterna vill istället se utökade satsningar på talangprogrammen som vi sett ger en
mycket god effekt och som dessutom får in fler människor i bristyrken som bland annat vård och
omsorg där det fortgående finns enorma behov av behörig personal.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)
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Särskilt Yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27 Ärende 20: Avrop från
jobbpakten 2019
För Centerpartiet och Moderaterna i Malmö är hushållningen med de gemensamma ekonomiska
resurserna en av de mest fundamentala delar av politikernas uppdrag. Nämnderna måste kunna
förväntas hålla de budgetramar för vilka man har blivit tilldelade att följa. Jobbpakten är
arbetsmarknads- och socialnämndens huvuduppdrag och nämnden måste kunna förväntas finansiera
denna inom den egna budgetramen. Att gå utanför denna ram och anmäla till kommunstyrelsen om
extra medel för jobbpakten är kortsiktigt och visar på styrets respektlösa hantering av kommunens
finanser.
Vill man från styrets sida prioritera detta område utöver övrig lagstadgad verksamhet bör man hitta
finansieringen för jobbpakten inom befintliga ramar.

Charlotte Bossen (C)

Helena Nanne (M)

Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg( M)

Ingrid Gunnarsson (M)

Med instämmande av

Lars J Eriksson (C)
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§

278

Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads köp av
boende med stöd

ASN-2018-22411
Sammanfattning

Konkurrensverket uppmärksammade i december 2018 genom omvärldsbevakning att Malmö
stad köpt stödboenden utan att annonsera i enlighet med gällande
upphandlingsbestämmelser. I en skrivelse daterad 2018-12-19 ombads Malmö stad redogöra
för vad som hänt.
Konkurrensverkets begäran initierades utifrån SVT Skånes granskande reportageserie
avseende en specifik extern leverantör av boende med stöd som arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i Malmö stad har använt sig av. I reportagen beskrivs det att
förvaltningen beviljat personer bistånd till boende med stöd i en gemensam lägenhet via den
berörda externa utföraren. SVT tar även upp att Malmö stad inte har upphandlat tjänsten
som köpts av utföraren.
Konkurrensverket efterfrågar i skrivelsen kopior på avtal som har ingåtts mellan 2016-01-01
och 2018-12-31. Utifrån begäran redovisade arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
Malmö stad uppgifter gällande den leverantör som SVT berört i sin granskning samt de
leverantörer som vanligen används som alternativ till granskad leverantör för aktuell
målgrupp. Efter det har Konkurrensverket begärt in ytterligare uppgifter.
Utifrån begäran om komplettering 2019-04-02 lämnade arbetsmarknad- och
socialförvaltningen 2019-04-30 ett svar och en förteckning med uppgifter om såväl skriftliga
som muntliga avtal avseende ”boende med stöd” beslutade av förvaltningen under 2018 och
2019, vilka leverantörer som avtal ingåtts med, när beslut fattades om avtalen, tidsperioden
som avtalen omfattat samt avtalens värde. I svaret uppgavs att redovisade avtal kan gälla olika
kategorier av ”boenden med stöd” från olika typer av leverantörer.
Med anledning av förvaltningens svar och förteckning, i vilken framkom att inköpen rör
tjänster av olika slag, beslutade Konkurrensverket om tillsyn och begärde 2019-05-14
ytterligare uppgifter om vilka de olika tjänster är och vilka köp som gjorts av respektive tjänst
samt en redovisning av alla fakturor som styrker de muntliga avtalen, vilken typ av tjänst och
till vilket värde. Kompletterande uppgifter och handling har samlats in för att vara
Konkurrensverket tillhanda senast 2019-08-28.

Beslut

1. Arbetsmarknad- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Konkurrensverkets
upphandlingstillsyn avseende Malmö stads köp av boende med stöd enligt förvaltningens
förslag och skickar yttrandet till Konkurrensverket.

10

2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Särskilda yttranden

Janne Grönholm (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag












Protokollsutdrag §176 Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö
stads köp av boende med stöd
G-Tjänsteskrivelse Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads
köp av boende med stöd
Bilaga 1 - Utredning med anledning av uppgifter om brister i hantering vid
utredning, beslut och uppföljning i boende med stöd
Bilaga 2 - Protokollsutdrag §458 Information avseende boende med stöd 2018-1219
Bilaga 3 - Konkurrensverket, skrivelse 2018-12-19
Bilaga 4 - Konkurrensverket, skrivelse 2019-03-28
Bilaga 5 - Konkurrensverket, skrivelse 2019-05-14
Förslag till yttrande- konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads
köp av boende med stöd
Förslag till yttrande - reviderad version - Kompletterande uppgifter avseende
boende med stöd
Bilaga till yttrande

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads och socialnämnden, 2019-08-27
Konkurrensverket, upphandslingstillsyn avseende Malmö stads köp av boende med
stöd
Diarienr: ASN-2018-22411
Miljöpartiet ser mycket allvarligt på de uppgifter som har framkommit. Utöver att man
inte har upphandlat tjänsterna så har det framkommit brister både vad gäller
dokumentation, uppföljning och efterlevnad av rutiner.
Det är både en oacceptabel hantering av skattemedel men också en stor risk att enskilda
drabbas när hanteringen brister.
Miljöpartiet anser att det krävs krafttag och ett samlat grepp för att säkerställa att
hanteringen skärps avsevärt i framtiden. Vi måste ta oss bort från muntliga avtal med
oseriösa aktörer. Både för att säkerställa en god hantering av skattemedel, men också för
att säkerställa att utsatta malmöbor får adekvata insatser.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot i Arbetsmarknads och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger, ersättare i Arbetsmarknads 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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$,*gelarut a*nn,
Sarskilt yttande
Arbetsmarknads- och socialnamnden 20194&27
Arende: ASN-201 8-2241 1

Konkurransverket, upphandlingstillsyn avseende llalmii stads kiip av boende med stiid
I fdrslaget

till yttrande ken man lasa att i fdrteckningen 6ver arbebmarknads- och socialnamndens

avtal rdrande boende med st<jd sd saknas i vissa fall uppgifter om ner beslut om avtal fattades samt
uppgifter om avtalens trotala verde. Det finns iven ett bortfull gellande fukturor dd dessa inte har gaft
att hadeda i det ekonomiska redovisningssystemet. Fdrvaltningen har inte ens kunnat ta reda pa
orsaken till varftir det fofiSller sig pa detta satt. Defta ar skandaliist.
I en kommun som dr kdnd ft)r atl ha stor ekonomisk brottslighet sa dr det viktjgt att arbetsmarknads-

och socialnamnden har ordentlig dokumentation fdr att fdrhindra valfiirdsbrottslighet av olika slag.
lstallet har nemnden gjort motsatsen.

I den

ftirteckning som lamnas till Konkunensverket se saknas skrif,liga avtal i de flesta fallen. pa avbl

med varde over 700 000 kr saknas det dokumentation av avtal. Avtal vdrda mer in 1 miljon kr ar
muntliga. Det ar helt sansl6st att detta har pegatl utan att nagon slagit larm och informerat namnden.

Att tiolals miljoner spenderats utan negon ordenflig dokumentation

ir

nagonting som enligt oss

sverigedemokrater borde utredas. Vdfardsbrottslighet kan inte uteslutas da det finns ingen anledning
att dokumeniation ska saknas i sadan stor grad som det gdr i ftirteckningen.

ltplA /,0'-Magnus\9lsson (SD)

{,'Gz./
,-7'

:

Simon En(-vist (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Särskilt Yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27 Ärende 21:
Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads köp av
boende med stöd
I det här ärendet uppvisar styret återigen sin avsaknad av kontroll och ovilja till att följa praxis och
svensk lagstiftning. Detta med följden att kommunens pengar fortsätter att flöda fritt till olika områden
och aktörer helt utan kontroll och uppföljning. Ur SVT:s reportageserie som var uppkomsten till att
konkurrensverket valde att granska förvaltningen uppgavs att Malmö stad betalat 70 miljoner kronor
för köp av boende med stöd hos den aktuella utföraren. SVT tog även upp att Malmö stad inte
upphandlat tjänsten som köpts av utföraren.
I förvaltningens bilaga visas det svart på vitt att det för många av avtalen endast finns dokumenterat
muntliga avtal och i några fall där det helt saknas avtal. Flera av dessa avtalslösa köpta tjänsterna uppgår
till över 100 000 kr vardera. Detta är självklart helt oacceptabelt och visar tydligt på styrets ansvarslösa
hantering. Det är inte första gången det uppkommit att man valt att direktupphandla tjänster med olika
aktörer, ofta är går dessutom tjänsterna via olika mellanhänder som ej borde finnas. Detta är enormt
ostrukturerat och rent av rättsosäkert.
Det är sorgligt när det verkar som att utomstående rättslig granskning är det enda sättet vi kan börja att
få grepp om situationen. Men det är tydligt att styret själva är oförmögna att ta kontroll över
situationen. Moderaterna och Centerpartiet i Malmö välkomnar därför konkurrensverkets granskning.

Charlotte Bossen (C)

Helena Nanne (M)

Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg( M)

Ingrid Gunnarsson (M)

Med instämmande av

Lars J Eriksson (C)
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§

279

Inspektion vid Enebackes barn- och familjeinstitution

ASN-2019-10908
Sammanfattning

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) gjorde den 23 maj och 17 juni 2019 en oanmäld
inspektion vid Enebackens barn- och familjeinstitution. IVO översände därefter
inspektionsprotokoll, enkätsvar från verksamheten, enkätsvar från barn samt
tjänsteanteckning efter samtal med sektionschef. Verksamheten har möjlighet att inkomma
med synpunkter på de inkomna handlingarna men har inget ytterligare att tillägga.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna inkomna handlingar och ej
lämna in ytterligare synpunkter till Inspektions för vård och omsorg.

Övrigt

Helena Nanne (M) får fört till protokollet att resultatet från IVO:s barnenkät inte är korrekt.
Beslutsunderlag










§177 Inspektion vid Enebackes barn- och familjeinstitution
G-Tjänsteskrivelse - Inspektion vid Enebackens barn- och familjeinstitution
Protokoll fört vid inspektion på Enebackens barn- och familjeinstution 2019-05-23
Enkät till dig som ansvar för ett HVB- svar till IVO
Barnenkätsvar Enebackens barn och familjeinstitution maj 2019 - svar från två barn
Begäran om anstånd från IVO i ärendet 10840/2019
Beviljad anstånd från IVO i ärendet 10840/2019
Kommunicering av beslutsunderlag

Paragrafen är justerad
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§

280

Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd, STK-2019-668

ASN-2019-7490
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att inkomma med
yttrande avseende motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig positiv till att frågan om kraftfulla insatser för
att möjliggöra för personer som beviljas försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska kunna ta
sig in på arbetsmarknaden uppmärksammas.
Mot bakgrund av att ansvaret för frågan är fördelat både mellan stat och kommun, och inom
kommunen mellan olika nämnder i Malmö stad är det viktigt att understryka att
arbetsmarknads- och socialnämnden är en av flera aktörer som kan bidra med viktiga delar av
en helhetslösning.
Förvaltningen bedömer att frågans komplexitet behöver belysas utifrån ansvarsfördelning och
gällande lagstiftning. Ekonomiskt bistånd beviljas inte kravlöst, stöd för bedömningar finns
att hämta i förarbeten och rättspraxis. Arbetslösa personer måste stå till arbetsmarknadens
förfogande vilket bland annat inkluderar att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt ta
del av kompletterande kommunala arbetsmarknadsåtgärder om så bedömts lämpligt.
Antalet Malmöbor som är inskrivna vid arbetsmarknadsavdelningen har ökat med 70 procent
vid en jämförelse mellan perioden januari till maj 2019 och motsvarande period 2017.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om
aktivitetskrav vid försörjningsstöd enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen anse motionen vara
besvarad.

Yrkanden

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar, med instämmande av Simon Enqvist
(SD), avslag på arbetsutskottets förslag samt att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Anders Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt avslag på Helena Nannes (M)
och Charlotte Bossens (C) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på Anders Nilssons (S) bifallsyrkande
till arbetsutskottets förslag mot Helena Nannes (M) och Charlotte Bossens (C)
avslagsyrkande och förslag om bifall till motionen. Ordförande finner att nämnden
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godkänner arbetsutskottets förslag, i enlighet med Anders Nilssons (S) yrkande. Votering
begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Helena Nannes (M) m.fl. avslagsyrkande
samt förslag om bifall till motionen. Votering genomförs. Voteringen utfaller med 7 ja-röster
och 6 nej-röster. Arbetsmarknads- och socialnämndens godkänner arbetsutskottets förslag på
yttrande samt förslag att motionen ska anses besvarad.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarsson (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 Simon Enqvist (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.

Beslutsunderlag









§178 Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd, STK-2019-668
Förslag till yttrande - Motion av Torbjörn Tenghammar (M) angående aktivitetskrav
vid försörjningsstöd
G-Tjänsteskrivelse Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd
Bilaga A Process för inskrivning på arbetsmarknadsavdelningen 18-29 år
Bilaga B Process för inskrivning på arbetsmarknadsavdelningen 30 år +
Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Följebrev Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd, STK-2019-668

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-08-27

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §280

Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid försörjningsstöd, STK2019-668, ASN-2019-7490
Ärende:

Voteringslist(or)
Ja-röst bifall till föreliggande förslag. Nej-röst bifall till förslag om bifall till motionen
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (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
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Anna Maria Christina Adell (M), Ersättare
Simon Enqvist (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
6

0
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Ärende 23 ASN-2019-7490 STK-2019-668
Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen eftersom förslaget ligger i linje med vår egen politik
och förslag. Andra städer och kommuner lyckas bättre än Malmö och vi menar att motionärens förslag
kan göra skillnad på riktigt. Malmö är en större stad än dem som omnämns i motionen, det är rätt. Men
att på sådant enkelt sätt avfärda förslagen kan vi inte köpa.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)
_____________________________
Simon Enqvist (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Ärende: Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd, STK-2019-668
ASN-2019-7490
Moderaterna och Centerpartiet anser att motionären lyfter en oerhört viktig fråga för Malmö.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar år efter år och avsaknaden av åtgärder är uppenbar.
Det genomsnittligt utbetalda beloppet per hushåll och månad har ökat med drygt fem procent
det senaste året och nu blir även antalet hushåll på ekonomiskt bistånd fler. Antalet vid den
senaste uppföljningen i arbetsmarknads- och socialnämnden är nu högre än vid samma tid 2016,
2017 och 2018. Det leder inte bara till stora budgethål utan också ett enormt mänskligt lidande.
Vi är övertygade om att potentialen hos Malmöborna är betydligt större än såhär och att Malmö
behöver en mer offensiv politik för få fler i arbete och minska utanförskapet. Därför yrkade vi
att arbetsmarknads- och socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
att bifalla 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)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)
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§

281

Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet

ASN-2018-22103
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde år 2018 en granskning av Malmö stads arbete mot hemlöshet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade i ett yttrande 2019-02-22 vilka åtgärder som
planeras och som pågår utifrån stadsrevisionens rekommendationer. Revisorskollegiet har
begärt att nämnden senast 2019-09-02 redovisar vilka åtgärder som vidtagits och redogör för
vilken effekt dessa har haft i verksamheten.
I tjänsteskrivelsen redovisas de åtgärder som vidtagits samt vilken effekt dessa har haft på
verksamheten.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende redovisning av
åtgärder och effekten av dessa efter stadsrevisionens granskning av hemlöshetsarbetet i
Malmö stad, enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.

Särskilda yttranden

Janne Grönholm (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag






§179 Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet
Förslag till yttrande om redovisning av åtgärder efter stadsrevisionens granskning av
Malmö stads arbete med hemlöshet
G-Tjänsteskrivelse Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet
Missiv, granskning av Malmö stads arbete med hemlöshet, begäran om yttrande

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Ärende: ASN-2018-22103

Förslag till yttrande avseende Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet

Även om flera av förändringarna i arbetssättet är välkomna och förhoppningsvis kommer kunna
effektivisera och förbättra arbetet som sker för de som är hemlösa i Malmö, kan man konstatera att de
åtgärder som genomförs ej är av den karaktär att de kan åstadkomma en långsiktig lösning av den
stora hemlösheten som idag finns i Malmö.
De flesta av de åtgärder som genomförs är av byråkratisk, ekonomisk eller infrastrukturell art och vi
menar på att den hemlöshet som har uppkommit inom Malmö inte kommer gå att lösa enbart genom
byggnation och ökad effektivisering av ekonomiska eller hanteringsprocesser.
Det är uppenbart att utan mer kraftfulla praktiska lösningar kommer Malmös hemlöshetsproblem
fortsätta växa.
Sverigedemokraterna har tidigare lagt flera förslag för att komma åt hemlösheten.
Vi vill möjliggöra att man anvisar hemlösa till andra kommuner där tillgången på lediga bostäder är
större.
Större möjligheter att använda tillfälliga boendeformer som husvagnar eller containerbostäder som
alternativ till kostnadsineffektiva alternativ som att köpa in hotellnätter.
Återvändarcentrum bör etableras i Malmö för att hjälpa de som vill återvända till sina hemländer men
som saknar möjlighet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Åtgärder med anledning av revisiongranskning hemlöshet
Diarienummer: ASN-2018-22103
Den ökande hemlösheten är Malmös svåraste utmaning. Malmö har idag ungefär 1300
hemlösa barn, det motsvarar nästan 2% av alla Malmös barn. Dessa barn behöver ett
värdigt boende så att de kan fokusera på lek och skola och känna framtidstro.
Revisionen rekommenderar att Arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att
barnrättsperspektivet beaktas i nämndens hemlöshetsarbete. Dock har styret inte lyft
ett finger när förvaltningen hittade en lucka i lagstiftningen som möjliggör att bara ge
akut nödhjälp till strukturellt hemlösa barnfamiljer. Att stadens hemlösa barn kastas i
en flyttkarusell där de måste flytta runt på dyra och ofta undermåliga akutboenden är
inte en politik som genomsyras av ett barnrättsperspektiv.
Nu behövs ett politiskt ansvarstagande för att säkerställa att alla hemlösa barn i vår
stad får trygga förutsättningart att lyckas i livet, oavsett om anledningen till
hemlösheten är en missbrukande förälder eller fattigdom. Vi uppmanara styret att
lyssna på revisionen och beakta barnrättsperspektivet genom att säkerställa att stadens
hemlösa barn får mer långsiktiga boendelösningar.

För Miljöpartiet de gröna

______________________
Janne Grönholm (MP), ledamot

_____________________
Måns Berger (MP), ersättare

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 2019-08-27
Ärende: Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet
ASN-2018-22103
Moderaterna och Centerpartiet kan inledningsvis konstatera att behovet av såväl revision på
hemlöshetsområdet som åtgärder och uppföljning av dem är välbehövt. Kostnaderna skenar år
efter år och ett helhetsgrepp om hemlöshetsfrågan saknas i Malmö. Det innebär inte bara stora
budgethål utan också att människor som inte borde leva i hemlöshet fortsätter att göra det.
Revisionen tar bland annat upp frågan om beställning, anskaffning och leverans av
boendelösningar. Inte minst när det gäller akutboenden har bristen på kontroll varit olycklig för
stadens skattebetalare. Att under en tioårsperiod köpa akutboenden utan upphandling för över
600 miljoner kronor är ett exempel, där hyreskostnaden per månad flera gånger om överstiger
den förhandlade hyran mellan parterna på bostadsmarknaden. Moderaterna och Centerpartiet
har bland annat föreslagit att arbetsmarknads- och socialnämnden ska få ta del av kostnader för
akutboende vid varje nämndssammanträde och att nämnden ska besluta om ett kostnadstak för
akutboende. Det är välbehövliga åtgärder som vi tyvärr inte har fått gehör för.
Det finns mycket kvar att önska för hemlöshetsfrågorna i Malmö. De styrande partiernas politik
på området präglas tyvärr av skenande kostnader utan kontroll och en total avsaknad av såväl
kortsiktiga som långsiktiga lösningar. Inte minst för att fler Malmöbor ska kunna försörja sig
själva och därmed kunna efterfråga en bostad på bostadsmarknaden.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Charlotte Bossen (C)

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

Bertil Lindberg (M)
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§

282

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019

ASN-2019-272
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 andra kvartalet 2019 rapporteras tretton ej verkställda beslut och
det finns inget att rapportera gällande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader efter avbruten verkställighet.

Beslut

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

Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag






§180 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019
G-Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2019
Rapportering enligt 16kap 6 f-g §§ SoL Kvartal 2
Rapportering enligt 16kap. 6h §§ SoL Kvartal 2, 2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Ärende: ASN-2019-272
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under kvartal 2 vid två tillfällen yrkat till förvaltningsrätten
att ålägga Malmö stad att betala en särskild avgift på 10 000 kr. Avgiften avser underlåtenhet att inom
skälig tid verkställa biståndsbeslut enligt 4 kap. 1§ SoL i form av öppenvårdsverksamhet.
Det är uppenbart att verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen är ansträngda och
överbelastade när oskäliga dröjsmål gällande verkställande av biståndsbeslut förekommer.
Det är viktigt att arbetsmarknads- och socialnämnden börjar prioritera och använder sina resurser till
att uppfylla Socialtjänstlagen istället för att uppfylla politiska tolkningar av Socialtjänstlagen, som att ge
ekonomiskt bistånd till illegala migranter.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Ärende: Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019
ASN-2019-272
Moderaterna och Centerpartiet kan konstatera ett antal brister som drabbar de allra mest utsatta
Malmöborna. Inte minst de brister som gäller kontaktfamilj är oerhört allvarligt, där det kan ta
så lång tid som 13 månader för att få en kontaktfamilj. Det är inte utan svårigheter att rekrytera
Malmöbor som kan ställa upp som kontaktfamiljer, men rapporteringen visar på ett stort behov
av att vidta åtgärder för att bristen av lämpliga kontaktfamiljer ska drabba så få som möjligt.
Vidare är Moderaterna och Centerpartiet mycket bekymrade över hanteringen av det
biståndsbeslut som skulle ha inneburit att två barn som upplevt våld i hemmet borde ha fått
samtalsstöd. Det är inte en form av stöd som kräver rekrytering av externa Malmöbor, utan
något som arbetsmarknads- och socialförvaltningen i alla lägen måste kunna leverera i god tid
utan svårigheter.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Charlotte Bossen (C)

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

Bertil Lindberg (M)
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§

283

Rätt att företräda arbetsmarknads- och socialnämnden och
arbetsmarknads- och socialförvaltningen

ASN-2019-12396
Sammanfattning

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda
nämnden/förvaltningen. Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till
enskilda avtal och ansökningar av olika slag. På nämndens sammanträde 190102, §7,
fastställdes vilka som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen.
Med anledning av ny ordförande och ny ekonomichef föreslås nämnden fatta ett nytt beslut.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ordförande Rose-Marie Carlsson (S) och
ekonomichef Luisa Hansson har rätt att underteckna avtal, ansökningar och liknande
handlingar för arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsmarknads- och
socialförvaltningens räkning inom dess ordinarie verksamhet.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ekonomichefens rätt att företräda
arbetsmarknads- och socialnämnden och arbetsmarknads- och socialförvaltningen enligt
beslutet ovan även gäller den som sätts i dennes ställe.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden väljer Rose-Marie Carlsson (S) till ordförande i
arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott till och med 31 december 2019.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkande

Ordförande förslår att nämnden väljer Rose-Marie Carlsson (S) till ordförande i
arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott till och med 2019-12-31. Nämnden
bifaller förslaget enhälligt.
Beslutsunderlag




§182 Rätt att företräda arbetsmarknads- och socialnämnden och arbetsmarknadsoch socialförvaltningen
G-Tjänsteskrivelse - Rätt att företräda arbetsmarknads- och socialnämnden och
arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§

284

Revidering av tider för budgetkonferens, temadagar och
verksamhetsbesök för arbetsmarknads- och socialnämndens
förtroendevalda

ASN-2019-12397
Sammanfattning

I ärendet finns förslag till revidering av tider för budgetkonferens, temadag och
verksamhetsbesök för 2019. Ärendet föranleds av att en ny ordförande valts under hösten
2019.
Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde tider för budgetkonferens, temadagar och
verksamhetsbesök för nämndens förtroendevalda på mandatperiodens första sammanträde
190102, § 4.
Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om att genomföra
mål- och budgetkonferens den 25 november 2019 i stället för som tidigare beslutat datum 23
oktober.
Temadag föreslås den 4 september 2019 samt att temadag 11 oktober utgår.
Verksamhetsbesöksdag föreslås flyttas till 11 oktober. Tidigare beslutat datum för
verksamhetsbesöksdag är 15 november.

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer att genomföra mål- och
budgetkonferens den 25 november 2019.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer temadag till 4 september samt att
verksamhetsbesöksdag genomförs 11 oktober.

Beslutsunderlag




§183 Revidering av tider för budgetkonferens, temadagar och verksamhetsbesök
för arbetsmarknads- och socialnämndens förtroendevalda
G-Tjänsteskrielse - Revidering av tider för budgetkonferens, temadagar och
verksamhetsbesök för arbetsmarknads- och socialnämndens förtroendevalda

Paragrafen är justerad
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§

285

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

ASN-2019-215
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

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

Beslutsunderlag



























Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade
ledamöter och nämndens ordförande
Protokoll arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 190815
Protokoll myndighetsutskott 1 2019-06-10
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-05-28
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-06-04
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-06-10
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-06-18
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-06-25
Protokoll myndighetsutskott 3 2019-05-31
Protokoll myndighetsutskott 3 2019-06-14
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-07-02
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-07-12
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-07-09
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-07-16
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-07-23
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-07-30
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-08-07
Protokoll myndighetsutskott Förvaltningsövergripande 2019-08-09
Tillståndsenheten Delegationsbeslut 190501-190531
Beslut om deltagande på konferens inom Europa - avser direktörs deltagande på
Nordic Social, Health and Care Directors Conference 2019 i Köpenhamn
Tillståndsenheten Delegationsbeslut 190601-190630
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen - HR-avdelningen anställningar 190601190630
Delegationsbeslut Socialtjänst Innerstaden 190601-190731
Delegationsbeslut Socialtjänst Öster 190601-190731
Delegationsbeslut Socialtjänst Väster 190601-190731
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Delegationsbeslut Socialtjänst Söder 190601-190731
Delegationsbeslut Socialtjänst Norr 190601-190731
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen delegationsbeslut 190601-190731

Paragrafen är justerad
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§

286

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

ASN-2019-226
Sammanfattning

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

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

Beslutsunderlag
























Tjänsteskrivelse - Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Dom - Mål nr 8535-19 - Avslag tillfälligt serveringstillstånd
Avtal om forskarutbildning
Beslut IVO 19-06-27 Utredning om samverkan mellan sociala förvaltningar i
Malmö
MF 190703 Kontrollrapport av livsmedelsverksamhet enligt livsmedelslagen
Beslut KSAU 190617 Riktlinjer för informationssäkerhet 2019
Beslut KS 190611 §146 Malmö stads befolkningsprognos med särskilt yttrande
M+C och SD
Beslut KS 190611 Malmö stad befolkningsprognos 2019-2029 med särskilt yttrande
(M+C) + (SD)
Beslut KS 190611 Hemlöshetskartläggning 2018 med Särskilt yttrande (M+C),
(SD), (V) och (MP
Beslut KS 190611 Återrapportering av Uppdrag budget 2018 - Utreda och föreslå
en mer ändamålenlig organisering av stadens drogförebyggande arbete
Beslut KS 190611 Sammanträdelsetider för kommunstyrelsens beredning,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med Särskilt yttrande (M+C)
Beslut KS 190611 Årlig rapportering från Malmöandan med Särskilt yttrande SD
Beslut KSAU 190610 2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande - En långsiktig,
sammanhållen och dialogbaserad styrning av högskolan
Beslut KSAU 190610 Kommunstyrelsen yttrande - Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning
Beslut KSAU 190624 Ansökan från Rädda Barnen om projektmedel för
Hälsofrämjare Jämlik Hälsa
Beslut KSAU 190624 Ansökan från Tjejer i förening om projektet Malmö berättar
Underrättelse 190612 Bildande av det kommunala naturreservatet
Klagshamnsudden
Granskning av kulturstrategin
Överenskommelse om samverkan mellan Malmö stad och Kriminalvården Region
Syd
Powerpointpresentation - Resultat Malmöpanelen våren 2019
Förvaltningsråd/skyddskommitté 190605 protokoll med bilagor
Dom Förvaltningsrätten 2019-06-14
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Beslut KF 190619 Uppdrag budget 2019 - se över strukturen för styrning, ledning
och utveckling med mål inför budget 2020
Beslut KF 190619 Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad
Beslut KF 190619 Valförslag och avsägelser
Beslut KF 190619 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte verkställs inom tre månader kvartal 1 2019
Beslut KF 190619 Sammanträdelsetider för kommunfullmäktige 2020
Beslut KF 190619 Revidering av avgifter för tillståndsansökningar gällande
tobaksförsäljning

Paragrafen är justerad

33

§

287

Rapport från kurser och konferenser

Sammanfattning

Förtroendevalda rapporterar från genomförda kurser och konferenser inom ramen för sitt
uppdrag. På sammanträdet har ingen förtroendevald någon information att delge nämnden.
Paragrafen är justerad
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§

288

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör, informerar om:









Temadag onsdag 4 september: Förmiddagen kommer ägnas åt hemlöshetsfrågor. På
eftermiddagen är fokus arbetsmarknadsfrågor.
Verksamhetsdag 11 oktober: Fokus på barn- och ungdomsfrågor. Besök på Maria
Malmö, Suellska villan, familjecentralen Sesam i Rosengård och Integrationscenter.
Budgetkonferens 25 november: Heldag, mer information och program kommer.
Förvaltningen har identifierat en behov av att anställa jurister och dialog förs med
stadskontoret. Stadsjurist Natalie Glotz Stade börjar på förvaltningen 1 september.
Tre jurister till ska anställas.
Information om ekonomiskt utfall efter juli månad. Mer detaljerad information och
analys, i delårsrapporten, vid nästa sammanträde.
Information om ”I Malmö möts vi”.
Information om förvaltningsledningens arbete under hösten.
Information om initierad utredning av ny organisering av en samlad öppenvård i
förvaltningen.

Beslutsunderlag
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Ärende väckt av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) avseende
återkrav för kostnader för akutboende

ASN-2019-13158
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 26
augusti 2019. I initiativet föreslås nämnden uppdra åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att inleda en process i hyresnämnden gällande återkrav av hyror för
uthyrningar i andra hand för akutboenden.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att undersöka möjligheten att inleda en process i hyresnämnden samt att återrapportera till
nämnden på nästkommande sammanträde.
Yrkanden

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till intiativets förslag: att uppdra åt
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att inleda en process i hyresnämnden i syfte att
kräva tillbaka delar av de hyror som betalats till de företag som försett förvaltningen med
lägenheter i andra hand för akutboenden.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Helena Nannes (M) och Charlotte Bossens (C)
bifallsyrkande till initiativet och yrkar att nämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att undersöka möjligheten att inleda en process i hyresnämnden samt att
återrapportera till nämnden på nästkommande sammanträde.
Janne Grönholm (MP), Magnus Olsson (SD) och Ann-Marie Hansson (S) yrkar bifall till
Rose-Maries Carlssons (S) förslag.
Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar, i det fall initiativets förslag avslås, bifall
till Rose-Marie Carlssons (C) förslag.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) avser först ställa proposition på nämndinitiativets
förslag och sedan ställa proposition på sitt eget förslag. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer först proposition på Helena Nanne (M) och Charlotte Bossens (C)
nämndinitiativ, bifall mot avslag. Ordförande finner att nämnden avslår förslaget i initiativet.
Ordförande ställer sedan proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden bifaller det.
Beslutsunderlag
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