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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-11-28 kl. 09:00-13:00

Plats

Kungsgatan 13, hörsalen 317

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M) §§407-422
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Ann-Marie Hansson (S)
Ulla Herbert (L) ersätter Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Anna Maria Christina Adell (M) §§423-425 ersätter Farishta Sulaiman (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Louise Arndt (MP)
Anna Maria Christina Adell (M) §§407-422
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Linus Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)
Kajsa Gustafsson (enhetschef) §407
Marcus Eriksson (avdelningschef) §§407-409
Jeanette Lebedies Nord (controller) §§410-418
Lotta Heckley (controller) §411
Rebecca Bichis (avdelninsgchef) §§417-425
Annika Andersson (avdelningschef) §§417-425
Lars G. Larsson (utvecklingssekreterare) §§420-425
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Justeringen
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Protokollet omfattar

§§407-425
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Malmöintiativ - Låt barerna på Möllevångstorget ha öppet längre
Arbetsmarknadsinformation
Ytterligare avrop från Jobbpakten
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2019
Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer, STK-2019-949
Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar
STK-2019-1047
Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer uppdraget att
informera objektivt och sant STK-2019-788
Ärende väckt Helena Nanne (M) angående behandlingshemmet Narconon
Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om kommunernas
krisberedskap 2019-2022, STK-2019-629
Remiss från miljönämnden om kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler
och utemiljöer för barn och unga MN-2017-3316
Fördelning av riksnormens poster 2020
Uppdrag - Fördjupad analys avseende lokalbehovsplan och lokalkostnader
Överklagan gällande föreläggande från Burlövs kommun gällande fastigheten
Arlöv 21:181
Uppdrag - Utreda möjligheten att komma med förslag att driva akutboenden i
egen regi samt beakta intentionerna i initiativet
Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och
nämndens ordförande
Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Information från förvaltningsdirektören
Rapport från kurser och konferenser
Val av ersättare till arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott samt
Förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden där arbetsmarknadssocialnämndens beslut inte kan avvaktas
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§

407

Malmöintiativ - Låt barerna på Möllevångstorget ha öppet längre

ASN-2019-12616
Sammanfattning

Ett initiativ (EF20190045) inom ramen för det s.k. Malmöinitiativet har inkommit till
arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Initiativet avser senare öppethållande på serveringsställena vid Möllevångstorget och syftar till
att främja nattliv och puls för barer och restauranger vid Möllevångstorget genom att låta
uteserveringar ha öppet till klockan 03.00.
Initiativtagaren framför önskemål om en testperiod då barer och uteserveringar får ha öppet
till 03.00 för att främja utelivet i staden och framhåller att Malmö behöver en internationell
puls istället för att frysa i skuggan av Köpenhamn.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att varje enskild ansökan måste prövas för
sig och att restriktivitet råder vad gäller beviljande av sena serveringstider, med hänvisning till
8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen. Av paragraferna framgår att serveringsställets belägenhet,
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet och risk för människors hälsa särskilt ska
beaktas vid bestämmande av tiden för servering. I lydelsen innefattas att hänsyn ska tas till
närboende i området.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, § 246.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Malmöinitiativ
EF20190045 enligt förvaltningens förslag och skickar det till initiativtagaren.

Yrkanden

Joacim Ahlqvist (C) yrkar, med instämmande av Helena Nanne (M), avslag på förvaltningens
förslag på yttrande och att nämnden ska bifalla initiativtagarens förslag.
Anders Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot
Joacim Ahlqvists (C) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets
förslag till yttrande, i enlighet med Anders Nilssons (S) yrkande.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag



§246 Malmöintiativ - Låt barerna på Möllevångstorget ha öppet längre

5





G-Tjänsteskrivelse - Malmöinitiativ - Låt barerna på Möllevångstorget ha öppet
längre
Malmöintiativ - Låt barerna på Möllevångstorget ha öppet längre - EF20190045
Förslag till yttrande - Malmöinitiativ - låt barerna på Möllevångstorget ha öppet
längre

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Ärende: Malmöinitiativ om längre öppettider på Möllevången
ASN-2019-12616
Centerpartiet och Moderaterna har i arbetsmarknads- och socialnämnden yrkat att nämnden
skall bifalla det inkomna malmöinitiativet och uppdra åt förvaltningen att arbeta enligt
initiativets anda.
Centerpartiet och Moderaternas Malmö är en levande stad, där trygga och lagliga alternativ
finns till svartklubbar. Polisen har de senaste åren gjort flera tillslag och stängt svartklubbar
som till exempel huserat i industrilokaler runt om i staden. Men varför blomstrar ändå
svartklubbarna och varför vill så många besöka dem? Svaret är att det inte finns några bra
alternativ för unga vuxna som söker ett urbant uteliv.
Vi anser att intentionerna i det inkomna malmöinitiativet bör lyftas upp och bli normen som vi
arbetar efter i staden. Vi anser inte att det räcker att säga att varje ansökan prövas individuellt,
vi vill även skicka signalen att det faktiskt finns en intention att bevilja ansökan.
En levande stad, med kvälls- och nattöppna verksamheter ger trygghet och puls. En lagligt
öppen krog innebär ordningsvakter på plats, mer ljus på gator och torg samt folk i rörelse. Tre
viktiga faktorer för att öka medborgarnas upplevda trygghet i staden.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

408

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Marcus Eriksson, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, informerar nämnden.
Beslut

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

8

§

409

Ytterligare avrop från Jobbpakten

ASN-2019-15690
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gavs, i Malmö stads budget, i uppdrag att med berörda nämnder
genomföra en Jobbpakt med Malmöborna. Kommunfullmäktige har, i ett särskilt beslut,
avsatt medel avseende utökad sommarpraktik för ungdomar, som en del av Jobbpakten.
Sommarjobbssatsningen för unga stärks så att alla Malmös gymnasieungdomar kan erbjudas
sommarjobb eller sommarpraktik.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås nu besluta att ansöka om 2 500 tkr från
kommunstyrelsen för sommarpraktik kopplad till Jobbpakten för genomförda och planerade
insatser under 2019.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, 254.

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 2500 tkr från
kommunstyrelsen avseende sommarpraktik kopplad till Jobbpakten som arbetsmarknadsoch socialnämnden har genomfört under 2019.

Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag att avropa ytterligare medel.
Anders Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot
Helena Nannes (M) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets
förslag, i enlighet med Anders Nilssons (S) yrkande.
Reservation

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig mot
beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag




§254 Ytterligare avrop från Jobbpakten
G-Tjänsteskrivelse Ytterligare Avrop från Jobbpakten

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Ärende: Ytterligare avrop från jobbpakten
ASN-2019-15690
För Moderaterna är hushållningen med de gemensamma ekonomiska resurserna en av de mest
fundamentala delar av politikernas uppdrag. Nämnderna måste 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.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

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

Claes Holmerup (M)
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§

410

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2019

ASN-2019-273
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 tredje kvartalet 2019 rapporteras tio ej verkställda beslut och det
finns inget att rapportera gällande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader
efter avbruten verkställighet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, § 255.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal
3 2019 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL
kvartal 3 2019 och överlämnar den till revisorskollegiet.
Beslutsunderlag






§255 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2019
G-Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2019
Rapportering 16 kap 6 f-h §§ SoL
Rapportering 16 kap 6 h §§ SoL

Paragrafen är justerad
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§

411

Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala
obligationer, STK-2019-949

ASN-2019-13924
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig angående en remiss från
kommunstyrelsen om att utreda sociala obligationer.
Utredningen beskriver varför Malmö stad bör emittera sociala obligationer, vilka
investeringar som skulle kunna ingå i sociala obligationer samt organisatoriska förutsättningar
för att emittera sociala obligationer.
Förvaltningen är positiv till att Malmö stad emitterar sociala obligationer men bedömer att
det finns en osäkerhet kring hur stora effekterna kommer att bli. Förvaltningen bedömer att
eventuella positiva effekter kommer att gynna flera av nämndens målgrupper.
Förvaltningen vill belysa risken att sociala obligationer kan leda till ökad administration och
önskar att kommunstyrelsen i det fortsatta arbetet har som princip att minimera
administrationen för förvaltningarna. Förvaltningen bedömer också att det är viktigt att de
nämnder som ansvarar för störst andel av Malmö stads investeringar är involverade i det
fortsatta arbetet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, § 256.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Uppdrag från
Kommunfullmäktige att utreda social obligationer enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag







§256 Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer, STK-2019949
Förslag till yttrande - Remiss från kommunstyrelsen: Uppdrag från
kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer
G-Tjänsteskrivelse Remiss: Uppdrag från KF att utreda sociala obligationer
Protokollsutdrag §485 Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala
obligationer
Brevbilaga till social obligation

Paragrafen är justerad
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13

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer, STK-2019949 ASN-2019-13924

Sverigedemokraterna anser att det behövs en tydlig konsekvens analys om själva syftet med sociala
obligationer, dess kostnader och då både dem direkta och dem på sikt. Informationen i handlingarna
under remissrundan har varit bristfälliga och inte fullständiga. Grundtanken kan vara bra, men vi måste
få full klarhet i vad som gäller, fördelar och konsekvenser.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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§

412

Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn
som tolkar STK-2019-1047

ASN-2019-11448
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att lämna ett yttrande över Motion av
Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar senast den 2 december 2019.
Motionären yrkar att (1) stadskontoret tillsammans med övriga berörda nämnder ska
kartlägga omfattningen av barntolkning vid både planerade och oplanerade möten inom
Malmö stads verksamheter, att (2) uppdra åt stadskontoret att tillsammans med övriga
nämnder ta fram en handlingsplan med konkreta insatser för att förbjuda barntolkning inom
Malmö stad, att (3) uppdra åt samtliga kommunikationsavdelningar att se över befintlig
information som riktar sig till barn och unga och målgruppsanpassa det samt att (4) uppdra åt
kommunstyrelsen att utifrån slutsatserna i Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för
tolkar i talade språk (SOU 2018:83) sätta press på den nationella politiken att driva på för en
snabb lagändring för att förbjuda barntolkning.
Förvaltningen delar motionärens uppfattning att barntolkning ska motverkas och att det är
positivt att den i motionen nämnda utredningen Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk
för tolkar i talade språk (SOU 2018:83), föreslår att barntolkning uttryckligen ska förbjudas i lag.
De situationer i förvaltningens verksamhet där det förekommer att barn tolkar rör enklare
kommunikation vid oplanerade möten. Förvaltningen bedömer att insatser för att utveckla
kommunikationsmöjligheterna vid dessa situationer, t.ex. genom tekniska lösningar, kan
genomföras utan den omfattande kartläggning som motionären föreslår. Vidare anser
förvaltningen att en grundläggande utgångspunkt för Malmö stads kommunikation är att
information ska vara målgruppsanpassad, bl.a. för barn och unga.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen
ska anses vara besvarad med vad som redogörs för i ärendet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, § 257.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om att stoppa
användandet av barn som tolkar.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Yrkanden

Janne Grönholm (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktiga att bifalla motionen.
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Simon Enqvist (SD) yrkar bifall till motionens första att-sats: att uppdra åt stadskontoret att i
samråd med berörda nämnder kartlägga omfattningen av barntolkning vid både planerade
och oplanerade möten inom Malmö stads verksamheter.
Anders Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) avser ställa proposition på motionens att-satser var för
sig, bifall mot att anses vara besvarad. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer proposition på motionens första att-sats, bifall mot att anses vara
besvarad. Ordförande finner att nämnden anser motionens första att-sats vara besvarad.
Votering begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att den ska
anses vara besvarad och Nej-röst för bifall Janne Grönholms (MP) och Simon Enqvists (SD)
bifallsyrkande. Votering genomförs. Voteringen utfaller med 8 Ja-röster och 5 Nej-röster.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner att motionens första att-sats ska anses
besvarad. Voteringsbilaga biläggs protokollet.
Ordförande ställer sedan proposition på motionens andra att-sats, bifall mot att anses vara
besvarad. Ordförande finner att nämnden anser motionens andra att-sats vara besvarad.
Ordförande ställer proposition på motionens tredje att-sats, bifall mot att anses vara
besvarad. Ordförande finner att nämnden anser motionens tredje att-sats vara besvarad.
Sist ställer ordförande proposition på motionens fjärde att-sats, bifall mot att anses vara
besvarad. Ordförande finner att nämnden anser motionens fjärde att-sats vara besvarad.
Reservationer

Janne Grönholm (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag







§257 Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar
STK-2019-1047
G-Tjänsteskrivelse - Motion om att stoppa användandet av barn som tolkar
Förslag till yttrande - Motion om att stoppa användandet av barn som tolkar
Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar STK2019-1047
Följebrev - Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som
tolkar

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-11-28

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §412

Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar STK-20191047, ASN-2019-11448
Ärende:

Voteringslist(or)
§412 Ja-röst för att motionens första att-sats ska anses besvarad. Nej-röst för bifall till motionens
första att-sats
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
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
Joacim Ahlqvist (C), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Simon Enqvist (SD), Ledamot
Klaus Peter Nilsson (S), Ersättare
Ulla Herbert (L), Ersättare
Resultat

X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

0
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-10-30
STK-2019-1047
Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar
Sverigedemokraterna anser att det är rimligt att utreda i vilken utsträckning barn förekommer som
tolkar inom Malmö stads verksamheter. Vi delar heller inte helt förvaltningens bedömning om att det
behöver vara kostsam att fastställa ett statistiskt underlag rörande detta.
Däremot ser vi, liksom förvaltningen, positivt på att utveckla och använda tekniska lösningar för att
simplifiera och kostnadseffektivisera användandet av tolkar inom Malmö stads verksamheter.
Vi gör dock bedömningen att eftersom sådana lösningar inte finns i dagsläget så bör en utredning för
att fastslå omfattningen av problemet ändå genomföras.
Sverigedemokraterna yrkade därför att första attsatsen skulle bifallas. Eftersom vårt yrkande inte vann
majoritet så reserverar vi oss mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2019-11-28
Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar
Diarienr: ASN-2019-11448
Problematiken med att använda barn som tolkar är välkänd. Det finns flera
internationella studier som visar hur barn far illa när de används som tolkar.
Det är orimligt att barn ska behöva ta på sig en vuxenroll och dynamiken mellan
barnet och föräldern blir omvända när barn tar på sig vuxenansvar och
föräldrarna omyndiggörs genom att vara i beroendeställning. Dessutom kan det
få allvarliga konsekvenser för rättssäkerheten och patientsäkerheten om
tolkningen brister med myndighetskontakter.
Vi i Miljöpartiet ser stora risker med att det finns gråzoner kring att barn
används som tolkar och anser att politiken måste agera för barnen. Malmö ska
vara en föregångskommun där barns välmående och rättigheter tas på allvar och
vi yrkade därför bifall för motionen i sin helhet. Då vårt yrkande inte vann gehör
valde vi att reservera oss.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt, ersättare

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

413

Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer
uppdraget att informera objektivt och sant STK-2019-788

ASN-2019-9136
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har blivit ombedd att lämna ett yttrande över Motion av
Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer uppdraget att informera objektivt och sant STK-2019788 senast den 30 november 2019. Motionären Peter Ollén (M) föreslår att
kommunfullmäktige anmodar kommunstyrelsen och övriga nämnder att ändra uppdraget för
sina kommunikatörer så att de förmedlar en sann, objektiv och bred rapportering och att de
belyser och följer kärnan i den verksamhet de är satta att informera om.
Förvaltningens bedömning är att kommunikatörerna, liksom andra kommunala
tjänstepersoner, redan har ett uppdrag att informera objektivt och sant, enligt
regeringsformen, förvaltningslagen samt Malmö stads kommunikationspolicy. Därmed anser
förvaltningen att det inte finns ett behov av att ge kommunala kommunikatörer ett uppdrag
att informera objektivt och sant, eftersom det redan är ett krav.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, § 258.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende om att ge
kommunala informatörer uppdraget att informera objektivt och sant (STK-2019-788).
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens

yrkanden med hänvisning till att uppdraget redan ingår i kommunikatörens roll.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Magnus Olsson (SD), avslag på
arbetsutskottets förslag samt att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt avslag på Helena Nannes
(M) och Magnus Olssons (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot
Helena Nannes (M) och Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande och förslag om bifall till
motionen. Ordförande finner att nämnden godkänner arbetsutskottets förslag, i enlighet med
Rose-Marie Carlssons (S) yrkande.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig
muntligen mot beslutet.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet.
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Beslutsunderlag







§258 Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer uppdraget att
informera objektivt och sant STK-2019-788
G-Tjänsteskrivelse - svar på motion om kommunikatörers uppdrag
Förslag till yttrande - Motion angående informatörers uppdrag
Följebrev Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer uppdraget
att informera objektivt och sant STK-2019-788
Reviderad version - Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer
uppdraget att informera objektivt och sant

Paragrafen är justerad
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§

414

Ärende väckt Helena Nanne (M) angående behandlingshemmet
Narconon

ASN-2019-17694
Sammanfattning

Helena Nanne (M) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 19 november 2019. I
initiativet föreslås nämnden uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att upphöra
med placeringar på behandlingshemmet Naconon.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att tillskriva Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med begäran om en förnyad
granskning av behandlingshemmet Narconon med anledning av de uppgifter som
framkommit i media.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att återkomma med förslag på skrivelse till Kommunförbundet Skåne med syfte att
upphandlingen med Narconon inte ska förlängas.
Yrkanden

Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på nämndinitiativet angående behandlingshemmet
Narconon. Vidare yrkar Rose-Marie Carlsson (S) följande tillägg:
Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att tillskriva Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med begäran
om en förnyad granskning av behandlingshemmet Narconon med anledning av de
uppgifter som framkommit i media.
Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist, bifall till förslaget i
nämndinitiativet, att nämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att
upphöra med placeringar på behandlingshemmet Narconon. Helena Nanne (M) yrkar, vid det
fall nämnden avslår initiativets yrkande, följande tillägg:
Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma med förslag på skrivelse till Kommunförbundet
Skåne med syfte att upphandlingen med Narconon inte ska förlängas.
Anders Nilsson (S) och Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till Rose-Marie Carlssons (S)
tilläggsyrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Rose-Marie Carlssons (S) och Helena Nannes (M)
tilläggsyrkanden.
Mats Högelius (V) och Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till Helena Nannes (M)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) avser först ställa proposition på nämndinitiativets
yrkande för att sedan ställa proposition på de två tilläggsyrkandena var för sig. Nämnden
godkänner beslutsgången.

22

Ordförande ställer proposition på nämndinitiativets yrkande, att nämnden uppdrar åt
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att upphöra med placeringar på behandlingshemmet
Narconon mot Rose-Marie Carlsson (S) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden
avslår yrkandet.
Sedan ställer ordförande proposition på sitt eget tilläggsyrkande, att arbetsmarknads- och
socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att tillskriva Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) med begäran om en förnyad granskning av behandlingshemmet
Narconon med anledning av de uppgifter som framkommit i media. Ordförande finner att
nämnden bifaller det.
Sist ställer ordförande proposition på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande, att
arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att
återkomma med förslag på skrivelse till Kommunförbundet Skåne med syfte att
upphandlingen med Narconon inte ska förlängas. ordförande finner att nämnden bifaller det.
Reservationer / Särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig mot
beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Helena Nanne (M) angående Narconon

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Nämndsinitiativ från Helena Nanne (M) angående Narconon

Sverigedemokraterna finner att behandlingshemmet Narconons nära kopplingar till Scientologi
rörelsen är oroväckande. Flera av de påståenden och beskrivningar av behandlingar som förekommer
i Narconons material är missvisande och saknar vetenskaplig grund. Detta är problematiskt eftersom
de patienter som söker sig till behandlingshemmet gör det på eventuellt felaktiga grunder.
Utöver detta finns det även en oro att behandlingshemmet används som en rekryteringsplats för
Scientologi rörelsen vilket vore mycket allvarligt med tanke på den utsatta situation som vårdtagaren
befinner sig i. Sverigedemokraterna anser att det beslut som tagits av nämnden om att tillsätta en ny
utredning av Narconons behandlingar samt en stark rekommendation om att ej förlänga vid
kontraktstidens slut är väl avvägt.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Ärende: Ärende väckt av Helena Nanne (M) angående behandlingshemmet
Narconon
ASN-2019-15690
SVT Nyheter rapporterar den 19 november 20191 om att ett behandlingshemmet Narconon i
Eslöv, med starka kopplingar till Scientologirörelsen, använts i stor utsträckning för
kommunernas placering av personer med missbruksproblematik. Malmö stad är enligt
rapporteringen den kommun som placerar på behandlingshemmet i störst utsträckning. Av de
18 miljoner som olika kommuner har betalat för placeringar står Malmö stad för 7 miljoner.
Behandlingshemmets metoder är utvecklade av scientologins grundare och har tidigare dömts
ut av Socialstyrelsens medicinska expert som ansåg att det inte finns något vetenskapligt belägg
för behandlingen och att den därför inte borde vara tillåten i Sverige. Trots detta har Malmö
stad, genom en gemensam upphandling med Kommunförbundet Skåne, fortsatt att placera
personer på behandlingshemmet. Vidare har kopplingarna till scientologirörelsen fått skarp
kritik från en kanadensisk forskare i sociologi som menar att syftet med behandlingshemmet är
att rekrytera människor till scientologin. Enligt tidigare rapportering från SVT om Narconon
skickar de tio procent av sina inkomster till scientologirörelsen i så kallade licensavgifter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen hänvisar i kommentarer till SVT till individens
självbestämmande vid val av behandling. Det är givetvis viktigt att den enskilde Malmöbon har
ett stort inflytande över vilken behandling som ska väljas vid exempelvis
missbruksproblematik. Men det finns också gränser för vilken typ av verksamhet som kan
stödjas med skattemedel. Ett behandlingshem med tvivelaktiga och utdömda metoder som drivs
av, och finansierar, en religiös sekt befinner sig i allra högsta grad utanför dessa gränser.
Moderaterna yrkade på att arbetsmarknads- och socialnämnden omgående ska upphöra med
placeringar på Narconon. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna
reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

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

Claes Holmerup (M)

25

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö
Ärende: 29/ 2019-11-28 Nämndinitiativ angående behandlingshemmet Narconon
Vänsterpartiet har sedan många år varit motståndare till och därför försökt stoppa att
Malmö stad genom ASF har beviljat bistånd för behandling på behandlingshemmet
Narconon i Eslöv. Tyvärr utan gehör. Därför är det nu glädjande att det visar sig att fler som
är tveksamma till att vi använder oss av denna verksamhet.
Narconon är en del av Scientologikyrkans världsomspännande verksamhet. I många fall
används den som en rekryteringsbas för deras sektliknande rörelse.
Alla Narconons behandlingshem måste betala en så kallad ”licensavgift” för att få använda L
Ron Hubbards behandlingsmetoder, vilka av många utdömts som ovetenskapliga och
knappast verkningsfulla. Denna ”licensavgift”, som bara för Narconon i Eslöv, under senaste
året uppgick till drygt 150 000 kronor, blir därför inget annat än ett finansiellt stöd till
Scientologikyrkan.
Det är inte försvarbart att Malmö stad, genom att skicka personer med missbruksproblem
dit, indirekt stöder denna sektliknande religiösa verksamhet finansiellt.
I princip stöder vi därför Helena Nannes förslag om att upphöra med placeringar på
Narconon.
Dock med tanke på rådande ramavtal med Kommunförbundet Skåne och att IVO har
beviljat Narconon tillstånd att bedriva sin verksamhet, så riskerar ASN att göra sig skyldig till
avtals brott om vi beslutar att omedelbart upphöra med placeringar. Därtill kommer det
faktum att det endast är när klienten själv uttryckligen önskar Narconon, som förvaltningen
placerar någon där.
Då ramavtalet går ut redan i augusti 2020 och därmed inom några månader upphör, föredrar
vi att rösta för det förelagda förslaget från S&L med Rose-Marie Carlssons tillägg och inte
minst med Helena Nannes tilläggsyrkande att när ramavtalet upphör, besluta att inte bevilja
fler behandlingar på Narconon.
Ett svårt val men pragmatiskt.
Mats Högelius
Ledamot V
Med instämmande av
Linda Svensson
Ersättare V
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§

415

Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022, STK-2019-629

ASN-2019-15548
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit ärendet Styrdokument krisberedskap enligt
överenskommelsen om kommuners krisberedskap 2019–2022 från kommunstyrelsens arbetsutskott
för att yttra sig senast den 2 december 2019. Ärendet avser ett nytt förslag till styrdokument
Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt försvar 2020–2023.
Styrdokumentet innehåller inriktningar, mål och ansvarsfördelning inom Malmö stads
krisberedskap.
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen ställer sig positiv till innehållet i förslaget som
stämmer väl överens med prioriteringar och ansvarsuppdelningar i överenskommelser mellan
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Överenskommelserna reglerar ersättning och uppgifter för kommuners arbete med
krisberedskap och civilt försvar. Styrdokumentet har en tydlig ansvarsfördelning mellan
kommunstyrelse och nämnder.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen efterfrågar en beskrivning för hur skall-krav i
styrdokumentet riktat mot nämnder ska följas upp. I styrdokumentet framgår att
stadskontoret systematiskt ska arbeta med uppföljning av arbetet enligt skall-kraven i
styrdokumentet, dock saknas förtydligande hur uppföljningar ska genomföras samt
nämndernas rapporteringsansvar.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, § 259.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Styrdokument
krisberedskap enligt överenskommelsen om kommuners krisberedskap 2019–2022 enligt förvaltningens
förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) avser lämna in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag





§259 Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om kommunernas
krisberedskap 2019-2022, STK-2019-629
G-Tjänsteskrivelse Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommuners krisberedskap 2019-2022
Förslag till yttrande Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommuners krisberedskap 2019-2022
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Följebrev Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om kommunernas
krisberedskap 2019-2022, STK-2019-629
Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt försvar, STK2019-629
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
Protokollsutdrag § 551 Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022, STK-2019-629

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Ärende: Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse
kommunernas krisberedskap 2019-2022, STK-2019-629
ASN-2019-15548

om

Moderaterna anser att med den rådande osäkerheten i vår omvärld är det nödvändigt och viktigt
förslag som tagits fram i form av ett kommunövergripande styrdokument som tydliggör vad
som förväntas av varje förvaltning. Men vi vill ändå lyfta vikten av att detta styrdokument inte
bara blir ytterligare ett dokument som inte följs utan det nu är viktigt att de tydliga krav som
förväntas av vår förvaltning följs upp. Tidigare har det antagits program för krisberedskap där
interna kontroller av vår förvaltning konstaterat att vi brustit i vårt krisberedskapsarbete och att
vi inte kunnat upprätthålla funktioner som är samhällsviktiga om olyckan hade varit framme
trots att man haft heltidsanställda beredskapssamordnare i vår förvaltning.
Personalen i vår förvaltning har ett stort samhällsbärande ansvar och mycket av vår personal är
redan överbelastad med alldeles för mycket arbetsuppgifter och ändå föreslås det nu att vår
förvaltning ska ha en kommunövergripande samordnings ansvar för krisstödsarbetet. Vi hoppas
att det inte ytterligare belastar personalen i vår förvaltning som ett resultat av detta beslut.
Moderaterna ser också den risken som förvaltningen själv lyfter fram i yttrandet gällande ökade
kostnader till följd av de kraven förvaltningen fått tilldelade sig. Det är ingen nyhet vad
Moderaterna tycker gällande vikten av att hålla budget därför kommer vi att bevaka arbetet
noga med anledning av det som framkommer ovan.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

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

Claes Holmerup (M)
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§

416

Remiss från miljönämnden om kemikaliekriterier för
nyproduktion av lokaler och utemiljöer för barn och unga MN2017-3316

ASN-2019-14224
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit Kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler
och utemiljöer för barn och unga att yttra sig över. Kriterierna har tagits fram som ett led i
genomförandet av Kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019 då det finns ett behov av
en ny intern standard för hållbart byggande inom Malmö stad.
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen ställer sig positiv till kemikaliekriterierna som ställer
krav på utfasning av farliga kemikalier vid nyproduktion, något som bidrar till att skapa goda
livsmiljöer för Malmöbor med fokus på stadens barn och unga. Förvaltningen anser däremot
att det saknas en beskrivning av vad för typ av lokaler och utemiljöer för barn och unga som
omfattas av kriterierna, detta skulle med fördel kunna kompletteras.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har inget att tillägga kring de ämnen med miljö -och
hälsofarliga egenskaper som framkommer i kriterierna och inte heller nivåer på halter som
beskrivs. Detta ligger utanför förvaltningens kompetens -och ansvarsområde.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, § 260.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet och skickar det vidare till
miljönämnden.
Beslutsunderlag







§260 Remiss från miljönämnden om kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler
och utemiljöer för barn och unga MN-2017-3316
G-Tjänsteskrivelse Kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler och utemiljöer
för barn och unga
Förslag till yttrande- Remiss om kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler och
utemiljöer för barn och unga
Kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler och utemiljöer för barn och unga
Remiss från miljönämnden om kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler och
utemiljöer för barn och unga MN-2017-3316

Paragrafen är justerad
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§

417

Fördelning av riksnormens poster 2020

ASN-2019-16605
Sammanfattning

Beloppen för riksnormen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.
Riksnorm 2020 har räknats upp 1,9 procent jämfört med riksnorm 2019.
Socialstyrelsen hade tidigare i uppdrag att fördela summan av riksnormen på de olika
behovsposterna som normen avser, uppdraget upphörde efter riksnorm 2011.
Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat om fördelning av behovsposter inom riksnorm 2012
till 2017, därefter har arbetsmarknads- och socialnämnden fattat motsvarande beslut.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, § 262.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om fördelning av behovsposter i
riksnorm 2020 i enlighet med förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag






§262 Fördelning av riksnormens poster 2020
G-Tjänsteskrivelse Fördelning av riksnormens poster 2020
Bilaga 1 Fördelning behovsposter riksnormen 2020 Förslag
Bilaga 2 Fördelning behovsposter riksnormen 2019 Beslut ASN 2019-01-30

Paragrafen är justerad
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§

418

Uppdrag - Fördjupad analys avseende lokalbehovsplan och
lokalkostnader

ASN-2019-15030
Sammanfattning

Nämnden ska årligen till kommunstyrelsen inkomma med en bedömning av sina behov av
lokaler och lägenheter i ett 10-års perspektiv.
Nämnden antog vid sammanträdet 190924 Lokalbehovsplan 2021-2030 och uppdrog
samtidigt åt arbetsmarknads och socialförvaltningen att återkomma med en fördjupad analys
avseende lokalbehovsplan och lokalkostnader till nämndens sammanträde i november.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, § 261.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Fördjupad analys avseende
lokalbehovsplan och lokalkostnader.
Särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag




§261 Uppdrag - Fördjupad analys avseende lokalbehovsplan och lokalkostnader
G-Tjänsteskrivelse Fördjupad analys avseende lokalbehovsplan och lokalkostnader

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Uppdrag fördjupad analys avseende lokalbehovsplan och lokalkostnader ASN-2019-15030
Nämnden ska årligen till kommunstyrelsen inkomma med en bedömning av sina behov av lokaler och
lägenheter i ett 10-års perspektiv. Nämnden antog vid sammanträdet 190924 Lokalbehovsplan 20212030 och uppdrog samtidigt åt arbetsmarknads och socialförvaltningen att återkomma med en
fördjupad analys avseende lokalbehovsplan och lokalkostnader till nämndens sammanträde i
november.
Tillgång på bostäder År 2018 färdigställdes ca 3 000 bostäder i Malmö och stadsbyggnadskontoret gör
bedömningen att det finns god planberedskap för fortsatt högt bostadsbyggande.
Nybyggda lägenheter är dyra. Det är därför viktigt att tillgången på bostäder inom det befintliga
bostadsbeståndet görs tillgängliga, med hyror som hushåll med låga eller inga egna inkomster kan
teckna kontrakt på.
Sverigedemokraterna har en annan uppfattning än S o L när det gäller att fler personer med låga
inkomster, socialbidrag och nyanländas möjlighet att bosätta sig i Malmö. Självklart vill SD värna om
våra äldre malmöbor. Dessa personer ska få hjälp och stöd att välja billigare former av boenden och
en vård o omsorg värd namnet. Om detta ska bli möjligt kan inte Malmö varje dag fyllas på med ännu
fler personer som inte kan försörja sig och sin familj genom arbete.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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§

419

Överklagan gällande föreläggande från Burlövs kommun
gällande fastigheten Arlöv 21:181

ASN-2019-15075
Sammanfattning

Arbetsmarknad- och socialnämnden har möjlighet att överklaga beslut gällande föreläggande
från Burlövs kommun att utreda fuktskador, ventilation och inkomma med förslag på
åtgärdsplan avseende Disponentvillan, fastigheten Arlöv 21:181.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att överklaga beslut gällande föreläggande
från Burlövs kommun till Länsstyrelsen Skåne i enlighet med förvaltningens grunder i
ärendet.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till
överklagandet och ger förvaltningen i uppdrag att skicka till Miljö- och byggnämnden
i Burlövs kommun.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutet skickas till

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse - överklagan gällande föreläggande från Burlövs kommun
Överklagande Disponentvillan
Arlöv 21:181 Beslut om föreläggande att utreda fuktskador, ventilation och
inkomma med förslag på åtgärdsplan

Paragrafen är justerad
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§

420

Uppdrag - Utreda möjligheten att komma med förslag att driva
akutboenden i egen regi samt beakta intentionerna i initiativet

ASN-2019-15033
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten
att komma med förslag att driva akutboenden i egen regi.
I uppdraget har ingått att beakta nämndsinitiativet avseende akutboenden för hemlösa
barnfamiljer från Janne Grönholm (MP) och Måns Berger (MP).
I ärendet redogör förvaltningen för aktuella förhållanden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, § 247.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner utredningen om möjligheten att komma
med förslag att driva akutboenden i egen regi.

Särskilda yttranden

Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Uppdrag - Utreda möjligheten att komma med förslag att driva
akutboenden i egen regi
§247 Uppdrag - Utreda möjligheten att komma med förslag att driva akutboenden i
egen regi samt beakta intentionerna i initiativet

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Ärende: ASN-2019-15033
Uppdrag - Utreda möjligheten att komma med förslag att driva
akutboenden i egen regi samt beakta intentionerna i initiativet

Sverigedemokraterna anser att det inte föreligger tillräckliga skäl för Malmö stad att driva akutboenden
i egen regi. Inga barnfamiljer befinner sig på gatan och utan skydd i Malmö i dagsläget och i de
insatser som tillämpas uppnås en skälig levnadsstandard.
Däremot är Sverigedemokraterna eniga med att nuvarande insatser för akut hemlösa är för
kostsamma för Malmö stad och därför förespråkar vi lösningar där vi till vill se över möjligheten till att
samarbeta med andra kommuner där det finns möjlighet att anskaffa boendelösningar betydligt mer
kostnadseffektivt än i Malmö.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2019-11-28
Uppdrag att utreda möjligheten att dria akutboenden i egen regi
samt beakta intentionerna i initiativet
Diarienr: ASN-2019-15033
Malmös hemlösa barn behöver framförallt långsiktiga boendelösningar. Men politiken
måste också säkerställa att barn inte fastnar på undermåliga och dyra akutboenden.
Därför lämnade vi in ett nämndsinitiativ om att ge arbetsmarknads- och
socialnämnden i uppdrag att öppna akutboenden i egen regi för hemlösa barnfamiljer.
Vi är nöjda över att förvaltningen nu har utrett frågan. Vi vill understrycka att det vore
ett stort steg framåt om förvaltningen börjar använda befintliga tomma lägenheter som
akutboenden för hemlösa barnfamiljer.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt, 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 2019-11-28
Ärende: Uppdrag – Utreda möjligheten att komma med förslag att driva
akutboenden i egen regi samt beakta intentionerna i initiativet
ASN-2019-15033
Moderaterna och Centerpartiet har reagerat kraftigt på de kostnader som Malmö stad har haft,
och fortsatt har, för akutboenden. Vi välkomnade den granskning som genomfördes av
tidningen Hem & Hyra, som visade att Malmö stad betalar så mycket som 45 000 kronor per
månad för en enskild lägenhet. De totala kostnaderna under 2018 uppgick till hela 161 miljoner
kronor. Moderaterna och Centerpartiet har föreslagit en rad åtgärder för att sänka
skattebetalarnas kostnad för akutboenden: att kostnader för akutboenden regelbundet ska
redovisas för nämnden, att nämnden ska sätta ett kostnadstak för akutboende samt att nämnden
ska inleda en process i hyresnämnden för att återkräva delar av kostnaderna. Avsaknaden av
kontroll är påtaglig och enormt dyra lösningar till hemlösa Malmöbor är ständigt
återkommande, oavsett om det är lägenheter via mellanhänder eller till och med villor.
När det gäller driftsform för akutboenden ser Moderaterna och Centerpartiet inte den ena eller
andra driftsformen som ett bättre alternativ än något annat. Det viktiga för oss är att kunna
sänka skattebetalarnas kostnad oavsett driftsform. Om privata alternativ är mest hållbart för
nämndens budget bör privata alternativ väljas, om egen regi är mest hållbart för nämndens
budget bör egen regi väljas. Det är angeläget att Malmö stad på bred front arbetar för att sänka
dessa kostnader, exempelvis genom att börja förhandla på riktigt. När man får signaler om att
andra kommuner inte kan hyra akutboenden för att uthyrare vill invänta beställning från Malmö
stad, för att Malmö stad alltid betalar mer, är det väldigt tydligt att förbättringspotentialen är
enorm.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)

38

§

421

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

ASN-2019-218
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 ASN 191128 Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av
förordnade ledamöter och nämndens ordförande
Protokoll myndighetsutskott 1 2019-10-14
Protokoll myndighetsutskott 1 2019-10-28
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-11-04
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-10-21
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-10-15
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-10-18
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-10-22
Protokoll Myndighetsutskott 3 2019-10-25
Hyresavtal Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 191001-191031
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-11-05
Delegationsbeslut Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 191001-191031
Delegationsbeslut socialtjänst Innerstaden 191001-191031
Delegationsbeslut socialtjänst Norr 191001-191031
Delegationsbeslut socialtjänst Söder 191001-191031
Delegationsbeslut socialtjänst Väster 191001-191031
Delegationsbeslut socialtjänst Öster 191001-191031
Delegationsbeslut Socialtjänsten 191001-191031
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-11-12
Protokoll arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 191114
Protokoll Myndighetsutskott 1 19-11-11
Protokoll Myndighetsutskott 3 2019-11-08

Paragrafen är justerad
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§

422

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

ASN-2019-229
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 ASN 101128 Anmälan av inkomna, upprättade och utgående
skrivelser
Beslut KS 191030 Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till "Hoppa
av" med Reservation (M+C) och Muntlig reservation (SD)
Beslut KS 191030 Kommunstyrelsens yttrande över remiss från
Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället med
Reservation (V), Muntlig reservation (MP) och Särskilt yttrande (S
Beslut KS 191030 Redovisning av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshetsarbetet 2018 med Reservation (V), Muntlig reservation
(MP), Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
Beslut KSAU 191021 Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande över Remiss med
förslag till föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2020
Revidering av centralt krisstöd
Beslut Länsstyrelsen Skåne 191107 Fördelning av anvisningar år 2020 till
kommuner i Skåne län
Beslut KF 191031 Delårsrapport 2019 med reservation från (V) och särskilt
yttrande från (MP) och (M+C)

Paragrafen är justerad
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§

423

Information från förvaltningsdirektören

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
•Annika Andersson, HR-chef, informerar om resultat från medarbetarenkäten.
•Lars G. Larsson, utvecklingssekreterare, informerarar om den årliga
hemlöshetskartläggningen.
•Rebecca Bichis, avdelningschef boende, etablering och myndighet, rapporterar om
möjligheten att återkräva hyror i hyresnämnden. Nämnden tar ställning till frågan på
sammanträdet i december.
Förvaltningsdirektören informerar om:
•Information om tidplanen för införandet av digitala tjänster och möjligheten till jämställda
utbetalningar.
•Läget i staden: Operation Rimfrost innebär att förvaltningen förbereder sig för en ökad
belastning.
•Nytt call in med Sluta skjut. Nämnden får information på sammanträdet i december.
•Två 6 6a-anmälningar har inkommit. Arbetsmiljöverket kommer besöka förvaltningen och
nämnden kommer få ta del av inspektionsprotokollet.
•Förslag och tidplan gällande ny organisering av förvaltningen – samtalen fortsätter i
förvaltningsrådet. Förvaltningens svarsskrivelse till SSRs skrivelse bifogas protokollet.
Beslutsunderlag




Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämden - Sammanställning 1910
personer utan uppehållstillstånd
Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämden - Sammanställning 1910

Paragrafen är justerad
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§

424

Rapport från kurser och konferenser

Sammanfattning

Förtroendevalda rapporterar från genomförda kurser och konferenser inom ramen för sitt
uppdrag. På sammanträdet informerar Anders Nilsson (S) från sitt deltagande på SNS Skåne Problemen på den svenska hyresmarknaden 4 november.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
Paragrafen är justerad
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§

425

Val av ersättare till arbetsmarknads- och socialnämndens
arbetsutskott samt Förordnande av ledamot att fatta beslut i
ärenden där arbetsmarknads- socialnämndens beslut inte kan
avvaktas

ASN-2019-17699
Sammanfattning

Ärendet föranleds av att Charlotte Bossens (C) avsagt sig uppdraget i arbetsmarknads- och
socialnämnden.
Enligt nämndens reglemente paragraf 59 åttonde stycket ska fyllnadsval snarast förrättas om
en ledamot eller ersättare i utskottet avgår. Arbetsutskottet ska behandla övriga ärenden som
nämnden delegerar till det och bereda de ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet,
om beredning behövs.
I ärendet föreligger även förslag från arbetsmarknads- och socialförvaltningen som innebär
att nämnden klargör vem som får fatta beslut i vissa ärenden enligt lag (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM) i fall där socialnämndens beslut inte kan avvaktas. Det är enbart ledamöter i
arbetsmarknads- och socialnämnden som kan förordnas av nämnden

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Joacim Ahlqvist (C) till ersättare (6) i
arbetsutskottet för perioden från och med 28 november 2019 till och med 31 december 2022.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar Joacim Ahlqvist att fatta beslut i ärenden
där arbetsmarknads- och socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 6 § 2 st LVU, 11 § 3
st LVU, 27 § 2 st LVU samt 13 § 2 st LVM
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkande

Helena Nanne (M) yrkar att Joacim Ahlqvist (C) utses till ersättare (6) i arbetsutskottet samt
blir förordnad ledamot.
Beslutet skickas till

Förtroendevald.
HR-Service
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till arbetmarknads- och socialnämndens
arbetsutskott samt förordnande av ledmot

Paragrafen är justerad
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