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§

426

Beslut

Fastställande av dagordning

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer dagordningen.
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§

427

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18610
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§

428

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18295

7

§

429

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18297
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§

430

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18703
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§

431

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18704
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§

432

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18826

11

§

433

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18999
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§

434

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18266
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§

435

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18293
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§

436

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18614
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§

437

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18613
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§

438

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18612
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§

439

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18611
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§

440

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-207
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§

441

Förlängning av överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap med Malmö Fotbollförening

ASN-2019-16223
Sammanfattning

Föreliggande ärende avser ett förslag på förlängning av pågående överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap med Malmö Fotbollförening (ASN-2017-8596). Pågående
överenskommelse löper ut 30 juni 2020 och förlängning av avtalet måste ske minst 6
månader innan avtalet löper ut. I den nu gällande överenskommelsen finns möjlighet att
förlänga med 1+1 år.
Överenskommelsens syfte och mål är att matcha individer inskrivna på
arbetsmarknadsavdelningen till anställning via Malmö Fotbollförenings karriärverksamhet.
Föreslagen förlängning av överenskommelse innebär ett fåtal justeringar i förhållande till den
nu gällande överenskommelsen. Föreslagen förlängning av överenskommelse avser perioden
1 juli 2020 till 30 juni 2021 med möjlighet till förlängning 1 år.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191212, §273.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till förlängning av
överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och
socialnämnden i Malmö stad och Malmö Fotbollförening,
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Beslutsunderlag






§273 Förlängning av överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap med
Malmö Fotbollförening
G-Tjänsteskrivelse Förslag förlängning av överenskommelse av Idéburet offentligt
partnerskap med Malmö Fotbollförening
Förslag överenskommelse om förlängning av Idéburet offentligt partnerskap MFF
Verksamhetsbeskrivning Karriärakademins matchningsverksamhet
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§

442

Rapportering avseende stimulansmedel inom området psykisk
hälsa år 2019 samt planering för år 2020

ASN-2019-10547
Sammanfattning

Malmö stad har beviljats statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa för år 2019.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redogör för hur dessa medel använts samt presenterar
en handlingsplan inom området för år 2020.
Rapporten överlämnas till funktionsstödsnämnden då denna nämnd sedan 2017-05-01 har
ansvar för fördelning av dessa stimulansmedel samt för Malmö stads samlade
återrapportering till Sveriges Kommuner och Regioner hur medlen använts.
Funktionsstödsnämnden har även ansvar för att rekvirera och administrera stimulansmedel
för år 2020 (STK-2017-92).
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191212, §276.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Rapportering av
stimulansmedel inom området psykisk hälsa år 2019 samt planering för år 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar rapporten till Funktionsstödsnämnden för
Malmö stads samlade rapportering till Sveriges kommuner och Regioner.
Beslutsunderlag







§276 Rapportering avseende stimulansmedel inom området psykisk hälsa år 2019
samt planering för år 2020
G-Tjänsteskrivelse Rapportering stimulansmedel inom psykisk hälsa år 2019 samt
planering år 2020
Skånes länsgemensamma analys Överenskommelse Psykisk hälsa år 2018
Skånes länsgemensamma handlingsplan Överenskommele Psykisk hälsa år 2018
Uppdrag psykisk hälsa 2019 års handlingsplan
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§

443

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, informerar.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.

22

§

444

Reviderade riktlinjer för bidragsgivning till organisationer inom
det sociala området - arbetsmarknads- och socialnämnden

ASN-2019-9160
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar årligen ekonomiskt stöd till idéburna
organisationer med verksamhet inom det sociala området. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningens handlägger ansökningar utifrån nämndens riktlinjer för
organisationsbidrag som beslutades 2018 (ASN-2017-6533).
Den 25 april 2019 beslutade kommunfullmäktige om nya övergripande Regler och riktlinjer
för Malmö stads stöd till idéburen sektor (STK-2018-74). De tidigare Malmö stad
övergripande riktlinjerna beslutades av kommunfullmäktige år 1992 (KF-1992-10-29).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av nämndens
riktlinjer för att de ska överensstämma med de stadsövergripande riktlinjerna. Förvaltningen
bedömer att flera villkor och krav i nämndens nuvarande riktlinjer fortfarande är aktuella.
Samtidigt bedömer förvaltningen att en del villkor och krav behöver förtydligas eller läggas
till.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191212, §275.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslag till reviderade riktlinjer för
bidragsgivning till idéburna organisationer med verksamhet inom det sociala området.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar godkänt förslag till reviderade riktlinjer till
stadens övriga bidragsgivande nämnder.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag







§275 Reviderade riktlinjer för bidragsgivning till organisationer inom det sociala
området - arbetsmarknads- och socialnämnden
G-Tjänsteskrivelse Reviderade riktlinjer för bidragsgivning till organisationer inom
det sociala området
Förslag reviderade riktlinjer - Organisationsbidrag inom det sociala området
Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor - KF 2019
Riktlinjer organisationsbidrag ASN-2017-6533
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-12-18
Ärende: Reviderade riktlinjer för bidragsgivning till organisationer inom
det sociala området – arbetsmarknads- och socialnämnden
ASN-2019-9160
Malmö stad betalar ut stora mängder bidrag till olika organisationer genom flera olika nämnder.
Arbetsmarknads- och socialnämnden är en utbetalare, tillsammans med till exempel
fritidsnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsen. Det skapar en svåröverskådlig bild och
onödigt krångel och administration för de organisationer som söker bidrag. Olika rutiner,
riktlinjer och processer tar nödvändig tid som hade kunnat användas på annat sätt. Precis på
samma sätt är det för Malmö stad som inte sällan hanterar samma organisationer genom olika
bidragsansökningar till olika nämnder. Det försvårar såväl administration av ansökningar som
uppföljning och möjligheterna att säkerställa att skattemedel används på rätt sätt begränsas. En
kommungemensam hantering av bidragsgivning till civilsamhället hade varit mer lämplig för
att säkerställa ordning och reda i bidragssystemet, transparens och minskad administration för
alla parter.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Joacim Ahlqvist (C)

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

Bertil Lindberg (M)
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§

445

Kompetensgap och kompetensförsörjningsplan för
arbetsmarknads- och socialförvaltningen

ASN-2019-17596
Sammanfattning

Malmö stads ledningssystem för kompetensförsörjning lägger grunden för ett strukturerat,
gemensamt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete.
Kompetensförsörjningsarbetet i ledningssystemet innebär att nämnderna årligen analyserar
verksamheternas behov av kompetens och tillgänglig kompetens i verksamheten.
I denna rapport redovisas nämndens samlade resultat. Syftet med sammanställningen är att
beskriva nämndens prognostiserade kompetensgap, identifierade risker utifrån kompetensgap
och förflyttningar som gjorts samt vilka åtgärder nämnden övergripande ska vidta.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191212, §274.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten med kompetensförsörjningsplan
för arbetsmarknads– och socialnämnden.
2.Arbetsmarknads– och socialnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads– och socialförvaltningen
att fortsätta arbetet med kompetensförsörjning utifrån åtgärderna i rapporten.
Särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Linus Nilsson (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag





§274 Kompetensgap och kompetensförsörjningsplan för arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
G-Tjänsteskrivelse Kompetensgap och Kompetensförsörjningsplan för
arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Kompetensförsörjning rapport 2019
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-12-18
Ärende:
Kompetensgap
och
kompetensförsörjningsplan
arbetsmarknads- och socialförvaltningen
ASN-2019-17596

för

En av de största utmaningarna i Malmö stad är att rekrytera och behålla kompetent personal för
att kunna erbjuda Malmöborna en bra samhällsservice på ett effektivt sätt. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen är inget undantag. Inte minst den arbetsbelastningen som blir allt högre
verkar vara en genomgående utveckling på hela förvaltningen. Nämnden får inte sällan ta del
av rättsprocesser som beror på att man av olika skäl relaterade till arbetsbelastning och
arbetsmiljö helt enkelt inte kan följa de lagkrav som ställs på verksamheten som myndighet.
Det är inte värdigt Malmöborna, som borde kunna förvänta sig en lämplig hantering inom rimlig
tid och inte minst när det gäller personer i en mycket utsatt situation. En sådan arbetsmiljö och
arbetsbelastning är ett stort hinder för att lyckas med att behålla och rekrytera den personal som
behövs. Det är glädjande att kompetensgapet minskar på flera områden, men det är inte skäl att
sluta oroa sig för den arbetsmiljö och arbetsbelastning som råder och de konsekvenser som
följer av detta.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Joacim Ahlqvist (C)

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

Bertil Lindberg (M)
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-18
Ärende: ASN-2019-17596
Kompetensgap och kompetensförsörjningsplan för arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Malmö stads ledningssystem för kompetensförsörjning lägger grunden för ett strukturerat, gemensamt
och systematiskt kompetensförsörjningsarbete.
Kompetensförsörjningsarbetet i ledningssystemet innebär att nämnderna årligen analyserar
verksamheternas behov av kompetens och tillgänglig kompetens i verksamheten.
I denna rapport redovisas nämndens samlade resultat. Syftet med sammanställningen är att beskriva
nämndens prognostiserade kompetensgap, identifierade risker utifrån kompetensgap och förflyttningar
som gjorts samt vilka åtgärder nämnden övergripande ska vidta.
Sverigedemokraterna noterar att det skett ett antal förbättringar, men att det finns mycket kvar att
göra. Vi menar då kopplat till att minska hot o våld, hög arbetsbelastning, dålig arbetsmiljö och även
löneläget måste ses över. För att fortsätta minska kompetensgapen finns behov av att arbeta aktivt
med att attrahera, rekrytera och behålla erfarna och kompetenta socialsekreterare och chefer.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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§

446

Uppdrag - Säkerställa den lagstadgade utredningstiden i
barnavårdutredningar

ASN-2019-15028
Sammanfattning

Förvaltningens interna kontroll har visat att förvaltningen under 2019 har haft det successivt
svårare att slutföra barnavårdsutredningar inom lagstadgad tid.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har gett arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att återkomma med åtgärder för att säkerställa att den lagstadgade utredningstiden
hålls.
Förvaltningen har identifierat åtgärder som kommer att vara en del av verksamhetsplanen
2020. Åtgärderna syftar till att utveckla systematiska arbetssätt och strukturerade
handläggningsprocesser utifrån olika målgrupper och allvarlighetsgrad. Syftet är att prioritera
och fördela resurserna till de utredningar som behöver vara omfattande, och inte lägga mer
tid än nödvändigt på de utredningar som kan genomföras med en mindre arbetsinsats.
Ytterst är syftet att barn och unga som behöver det ska få rätt stöd så snabbt som möjligt.
Förvaltningen har redan idag olika lösningar vad gäller organisering och stödstrukturer. Nästa
steg är att göra dessa enhetliga och gemensamma. Åtgärderna kommer att följas upp i delårsoch årsanalys 2020 eftersom de utgör en del av förvaltningens åtaganden och gemensamma
aktiviteter för fokusområde barn och unga.
Förvaltningen har påbörjat en långsiktig åtgärd 2019 i form av kompetensutveckling för
förbättrad dokumentation och handläggning, med stöd av material från Sveriges Kommuner
och Landsting.
Förvaltningen genomför vissa kortsiktiga åtgärder i form av punktinsatser för prioritering av
att färdigställa dokumentation. Behovet av kortsiktiga åtgärder kvarstår under tiden som det
långsiktiga förbättringsarbetet sker, då inflödet av orosanmälningar och utredningar bedöms
vara fortsatt högt.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191212, §277.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning av åtgärder för
att säkerställa den lagstadgade utredningstiden i barnavårdsutredningar.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Lars Eriksson (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Linus Nilsson (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag



§277 Uppdrag - Säkerställa den lagstadgade utredningstiden i barnavårdutredningar
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G-Tjänsteskrivelse Uppdrag - säkerställa den lagstadgade utredningstiden i
barnavårdsutredningar
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-18
Ärende: ASN-2019-15028
Säkerställa den lagstadgade utredningstiden i barnavårdutredningar
Förvaltningens interna kontroll har visat att förvaltningen under 2019 har haft det successivt svårare
att slutföra barnavårdsutredningar inom lagstadgad tid.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har gett arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att
återkomma med åtgärder för att säkerställa att den lagstadgade utredningstiden hålls.
Förvaltningen har identifierat åtgärder som kommer att vara en del av verksamhetsplanen 2020.
Åtgärderna syftar till att utveckla systematiska arbetssätt och strukturerade handläggningsprocesser
utifrån olika målgrupper och allvarlighetsgrad. Syftet är att prioritera och fördela resurserna till de
utredningar som behöver vara omfattande, och inte lägga mer tid än nödvändigt på de utredningar
som kan genomföras med en mindre arbetsinsats.
Ytterst är syftet att barn och unga som behöver det ska få rätt stöd så snabbt som möjligt.
Förvaltningen har redan idag olika lösningar vad gäller organisering och stödstrukturer. Nästa steg är
att göra dessa enhetliga och gemensamma. Åtgärderna kommer att följas upp i delårs- och årsanalys
2020 eftersom de utgör en del av förvaltningens åtaganden och gemensamma aktiviteter för
fokusområde barn och unga.
Förvaltningen har påbörjat en långsiktig åtgärd 2019 i form av kompetensutveckling för förbättrad
dokumentation och handläggning, med stöd av material från Sveriges Kommuner och Landsting.
Sverigedemokraterna ser en risk i att visa personer som nedprioriteras inte kommer att få någon hjälp
eller stöd alls och då kopplat till förvaltningens långsiktiga åtgärder. Detta eftersom det finns en stor
problematik kopplat till den höga arbetsbelastningen.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-12-18
Ärende: Uppdrag – Säkerställa den lagstadgade utredningstiden i
barnavårdsutredningar
ASN-2019-15028
Moderaterna och Centerpartiet är mycket oroade över svårigheten att slutföra utredningar inom
lagstadgad tid. Det är inte värdigt en så stor stad som Malmö i ett land som har bland de högsta
skattetrycken i världen att utredningsverksamheten i en myndighet inte fungerar som det ska.
Barn som av olika skäl utreds av socialtjänsten befinner sig ofta i en extremt utsatt situation,
till exempel i våldsamma hemförhållanden. Dessa barn bör kunna få fullt fokus från
socialtjänsten och möta socialsekreterare som kan ge barnen den tid som behövs, men så är inte
fallet idag. Berättelser om en extremt hög arbetsbelastning tillhör inte ovanligheten och
socialsekreterare, som inte kan göra mer än sitt allra bästa, hinner helt enkelt inte med sina
arbetsuppgifter. Detta är särskilt allvarligt när det gäller arbetsuppgifter som enligt svensk
lagstiftning ska fullgöras inom en viss tid.
Det är bra att ett arbete pågår på förvaltningen för att exempelvis ändra fördelningen av ärenden
till olika avdelningar och att en viss avlastning erbjuds. Vi ser dock med stor oro på hur detta
ska fungera i längden och inte bara hanteras genom tillfälliga insatser. I grund och botten måste
förvaltningens organisation, arbetsbelastning och arbetsmiljö vara rimlig. Inte minst finns det
skäl att vara bekymrad med tanke på utvecklingen i staden där antalet orosanmälningar blir allt
fler.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Joacim Ahlqvist (C)

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

Bertil Lindberg (M)
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§

447

Revidering av förteckning över åtgärder som ingår i begreppet
nödvändig tandvårdsbehandling

ASN-2019-16869
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2019-01-08 om Förteckning över åtgärder
som ingår i begreppet nödvändig tandvårdsbehandling och som kan ersättas efter prövning
enligt socialtjänstlagen (2001:453). Förteckningen är ett hjälpmedel för behandlande
tandläkare vid upprättande av kostnadsförslag samt för arbetsmarknads- och
socialförvaltningen vid prövning av kostnadsförslaget i samband med ansökan från enskild
om ekonomiskt bistånd till kostnader för tandvård. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV)har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet till 15 januari 2020 för att
ytterligare förbättra regelverket. Det har därför varit aktuellt för arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att utreda om ändringarna påverkar den förteckning som nämnden 201901-30 tidigare beslutat om.
Förvaltningens utredning påvisar endast behov av en mindre, språklig, revideringen för att
uppnå överensstämmelse med formuleringarna i föreskriften om statligt tandvårdsstöd.
Förvaltningen bedömer vidare att vid beräkning av ekonomiskt bistånd avseende tandvård
ska kostnader även fortsättningsvis beräknas enligt referenspriserna inom det statliga
tandvårdsstödet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191212, §278.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer reviderad Förteckning över åtgärder som
ingår i begreppet nödvändig tandvårdsbehandling och som kan ersättas efter prövning enligt
socialtjänstlagen (2001:453) och att den börjar gälla 2020-01-15.
Beslutsunderlag







§278 Revidering av förteckning över åtgärder som ingår i begreppet nödvändig
tandvårdsbehandling
G-Tjänsteskrivelse Revidering av förteckning över åtgärder som ingår i begreppet
nödvändig tandvård
Bilaga 1 Ändringar tandvårdsstöd från 15 januari 2020
Bilaga 2 Beslutad tandvårdsförteckning
Bilaga 3 Förslag revidering av tandvårdsförteckning
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§

448

Informationsärende ansökningar och beviljade projekt §37medel Länsstyrelsen

ASN-2019-14020
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisar årligen för arbetsmarknads- och
socialnämnden sökta och beviljade medel utifrån §37 i ersättningsförordningen. I ärendet
presenteras de ansökningar som gjorts under år 2019 samt vilka §37-insatser som under året
fortlöpt från tidigare års beviljade ansökningar.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191212, §279.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag











§279 Informationsärende ansökningar och beviljade projekt §37-medel
Länsstyrelsen
G-Tjänsteskrivelse Informationsärende ansökningar och beviljade projekt § 37medel Länsstyrelsen
Ansökan § 37 Min väg till bostad
Ansökan § 37a Förälder i nytt land undertecknad
Ansökan § 37a Gränsgångare för inkludering undertecknad
Delrapport § 37 a Nytala 190625
Delrapport Ett Hållbart Livskoncept 851-16143-2018
Delrapport Utökat stöd till kvotflyktingar och ensamkommandes anhöriga
Slutrapport Ökad samverkan mellan kommun och ideell sektor med syfte att
förmedla fler bostäder via privatpersoner till nyanlända
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§

449

Uppdrag: förslag på skrivelse till Kommunförbundet Skåne och
Inspektionen för vård och omsorg avseende
behandlingshemmet Narconon

ASN-2019-18458
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått i uppdrag av arbetsmarknads- och
socialnämnden att ta fram skrivelser till Inspektionen för vård och omsorg och
Kommunförbundet Skåne avseende behandlingshemmet Narconon. Anledningen till
skrivelserna är de uppgifter som framkommit i media under hösten 2019. Uppgifterna
handlar om att behandlingshemmets metoder har dömts ut av medicinska experter som anser
att det inte finns något vetenskapligt belägg för behandlingen. Vidare är det
behandlingshemmets koppling till scientologirörelsen som fått kritik från en kanadensisk
forskare i sociologi som menar att syftet med behandlingshemmet är att rekrytera människor
till scientologin.
Skrivelsen till Inspektionen för vård och omsorg är en uppmaning till en förnyad tillsyn av
behandlingshemmet och skrivelsen till Kommunförbundet Skåne syftar till att avtalet med
Narconon inte ska förlängas efter att nuvarande avtal upphör 2020-08-31.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191212, §280.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner bifogad skrivelse till Inspektionen för
vård och omsorg.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar skrivelsen till Inspektionen för vård och
omsorg.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner bifogad skrivelse till Kommunförbundet
Skåne.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar skrivelsen till Kommunförbundet Skåne.
Yrkande

Helena Nanne (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag







§280 Uppdrag: förslag på skrivelse till Kommunförbundet Skåne och Inspektionen
för vård och omsorg avseende behandlingshemmet Narconon
G-Tjänsteskrivelse - Förslag på skrivelse till Kommunförbundet Skåne och
Inspektionen för vård och omsorg avseende behandlingshemmet Narconon
Förslag till skrivelse - Skrivelse till Inspektionen för och omsorg avseende
behandlingshemmet Narconon
Förslag till skrivelse - Skrivelse till Kommunförbundet Skåne avseende
behandlingshemmet Narconon
IVO tillsyn av HVB Narconon år 2014
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Kommunförbudet Skånes ramavtal för HVB vuxna. Giltigt år 2016-2020-08-31.
Kommunförbundet Skånes kvalitetsuppföljning av HVB Narconon den 28 mars
2017.

35

§

450

Uppdrag: Ställningstagande 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 föreslogs arbetsmarknads- och socialnämnden att uppdra åt
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att inleda en process i hyresnämnden gällande
återkrav av hyror för uthyrningar i andra hand för akutboenden. Nämnden beslutade den 27
augusti 2019 att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att undersöka
möjligheterna att inleda en process i hyresnämnden.
I ärendet redogör arbetsmarknads- och socialförvaltningen för aktuella förhållanden.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att inte ansöka hos hyresnämnden om
återbetalning av hyra för akutboende för hemlösa hushåll.
Yrkanden
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar, med instämmande av Janne Grönholm (MP) bifall till förvaltningens förslag.

Helena Nanne (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ansöka hos hyresnämnden om
återbetalning av hyra för akutboende för hemlösa hushåll från minst ett av de företag som arbetsmarknads- och
socialförvaltningen bedömer som lämpliga.

Magnus Olsson (SD) och Lars Eriksson (C) yrkar bifall till Helena Nannes (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) avser ställa proposition på förvaltningens förslag mot Helena Nannes (M)
förslag. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att inte ansöka hos hyresnämnden mot Helena Nannes (M)
förslag att ansöka om återbetalning av hyra från minst ett företag. Ordförande finner att nämnden beslutar att
bifalla förvaltningens förslag, i enlighet med sitt eget bifallsyrkande. Votering begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till Rose-Marie Carlssons (S)
yrkande att inte ansöka hos hyresnämnden. Nej-röst för bifall till Helena Nannes (M) yrkande att ansöka hos
hyresnämnden från minst ett företag. Votering genomförs. Voteringen utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att inte ansöka hos hyresnämnden om återbetalning av hyra för
akutboende för hemlösa hushåll. Voteringsbilaga biläggs protokollet.

Reservationer / Särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Lars Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet och
avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
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Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse - Ställningstagande avseende återkrav för kostnader för
akutboende
Nämndsinitiativ angående återkrav
Protokollsutdrag §289 Ärende väckt av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen
(C) avseende återkrav för kostnader för akutboende
§281 Uppdrag: Ställningstagande avseende återkrav för kostnader för akutboende

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-12-18

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §450

Uppdrag: Ställningstagande avseende återkrav för kostnader för akutboende, ASN2019-13158
Ärende:

Voteringslist(or)
§450, Ja-röst: bifall till Rose-Marie Carlssons (S) yrkande, Nej-röst: bifall till Helena Nannes (M)
yrkande
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ledamot
Pernilla Hagen (S), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Klaus Peter Nilsson (S), Ersättare
Ulla Herbert (L), Ersättare
Anna Maria Christina Adell (M), Ersättare
Lars Eriksson (C), Ersättare
Linus Nilsson (SD), Ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
6

0
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-12-18
Ärende: Uppdrag: Ställningstagande avseende återkrav för kostnader för
akutboende
ASN-2019-13158
Moderaterna och Centerpartiet föreslog arbetsmarknads- och socialnämnden, i ett
nämndsinitiativ den 26 augusti 2019, 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. Nu har frågan
om ett återkrav utretts av förvaltningen. Utredningen visar, föga förvånat, att det är ett osäkert
rättsläge och osäkerheten anförs som argumentation för att inte inleda en rättslig process. Att
rättsläget är osäkert är i sak ingenting som Moderaterna och Centerpartiet inte instämmer i. Det
innebär däremot inte att det inte är lämpligt att få klarhet i rättsläget, genom just en rättslig
process. Sett till tidigare rättsprocesser är det mycket märkligt att plötsligt inte vilja driva ett
ärende i en första rättslig instans, när man tidigare exempelvis har drivit ärendet kring Spiran
till högsta instans trots att det varit uppenbart för de allra flesta hur frågan skulle sluta.
Moderaterna och Centerpartiet kan sakna den viljan att få rätt i detta ärende.
Malmöborna har betalat enorma kostnader för akutboenden till hemlösa. Kostnaden för dessa
lägenheter har varit flera gånger högre än vad hyran för en privatperson med
förstahandskontrakt hade varit och kostnader på över 40 000 kronor i månaden har inte tillhört
ovanligheterna. Det är uppenbart att de mellanhänder som hyr ut dessa lägenheter har sett goda
möjligheter att tjäna mycket pengar. Det bör också påpekas att Moderaterna och Centerpartiet
inte varit ensamma om att kritisera dessa kostnader, exempelvis har Sedat Arif (S) beskrivit
hyrorna som ”ockerhyror”. Då vore det också rimligt att stå för detta hela vägen och ge
Malmöborna en chans att få tillbaka pengarna.
Vi yrkade att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ansöka hos hyresnämnden om
återbetalning av hyra för akutboende för hemlösa hushåll från minst ett av de företag som
arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer som lämpliga. Då vi inte fick gehör för vårt
yrkande avger vi härmed denna reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 18 december 2019
Diarienr: ASN-2019-13158
Uppdrag - Ställningstagande avseende återkrav för kostnader för akutboenden
Malmö stad har under en lång period placerat strukturellt hemlösa familjer på dyra
akutboenden. Flera av dessa akutboenden har haft en oacceptabelt låg standard. Om det
hade funnits juridiska förutsättningar hade Miljöpartiet hade gärna inlett en process i
hyresnämnden gällande återkrav av hyror och uthyrningar i andra hand för akutboenden.
Utifrån förvaltningens utredning är det är tydligt att Malmö stad inte har varit en hyresgäst
utan köpt en tjänst av företagen vilket i sin tur betyder att det inte finns juridiska
förutsättningar för att driva frågan i hyresnämnden.
Miljöpartiet har drivit en konsekvent politik i arbetsmarknads- och socialnämnden för att flytta
barn från dyra och dåliga akutboenden till långsiktiga boendelösningar. Vi har också tagit
initiativ till att kommunen själv ska driva akutboenden för att säkerställa att de är
barnanpassade och kostnadseffektiva. En politik som sätter barnets bästa i det främsta
rummet är det bästa och effektivaste sättet att se till att inga barn ska behöva bo på dyra och
dåliga akutboenden.

För Miljöpartiet i Malmö
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt, ersättare
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§

451

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-219
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§

452

Borttagen på grund av personuppgifter.

ASN-2019-230
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§

453

Information från förvaltningsdirektören

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.




Annika Andersson, avdelningschef HR-avdelningen, informerar om förvaltningens
chefsrekrytering internt och externt. Bildspel biläggs protokollet.
Anna Kosztovics, projektkoordinator, och Glen Sjögren, kommunpolis, informerar
om projektet Sluta Skjut. Bildspel biläggs protokollet.
Rikard Vroland, avdelningschef, och Lars G. Larsson, utvecklingssekreterare,
återrapporterar om ny vägledning avseende bistånd boende. Bildspel biläggas
protokollet.

Förvaltningsdirektören informerar om
 Regeringen har meddelat att de avser inrätta en välfärdskommission. Förvaltningen
kommer att följa kommissionens arbete.
 Socialstyrelsens första nationella kartläggning av orosanmälningar gällande barn och
unga har publicerats. Kartläggningen visar på en stor ökning av orosanmälningar de
senaste 10 åren. 80 procent av landets kommuner har deltagit. Kartläggningen biläggs
protokollet.
 Nämndsbudget 2020. Förvaltningen har deltagit på två indikatormöten inför
budgetprocessen, tillsammans med andra berörda förvaltningar. Hemlöshetsfrågan
och trygghet i hemmet är frågor där nämnden har ett särskilt ansvar. Inför
nämndsbudgeten kommer förvaltningen föreslå nämnden att göra en satsning inom
området barn och familj.
 IVOs beslut och tillsynsrapport avseende ett boende med stöd är publicerat till
nämnden i ärendet Inkomna, upprättade och utgående skrivelser. IVOs beslut innebär att
vissa omplaceringar av personer under 21 år kommer att genomföras.
Beslutsunderlag







Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämden - Sammanställning 1911
personer utan uppehållstillstånd
Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämden - Sammanställning 1911
Socialstyrelsen - Nationell kartläggning 2018 - Anmälningar om barn som far illa
eller misstänks fara illa
Uppföljning ny vägledning ASN 191218
Chefsrekrytering ASF 2018-2019
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§

454

Rapport från kurser och konferenser

Förtroendevalda rapporterar från deltagande i kurser och konferenser inom ramen för sitt
uppdrag.

