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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-06-17 kl. 15:00-18:27

Plats

Hörsalen och Rum 5130, Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande) §§164-186, §§188-205
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) (Deltagande på Teams) §§186-205
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) (Deltagande på Teams) §§186-205
Farishta Sulaiman (M)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) §§164-185 ersätter Ann-Marie Hansson (S), §187
ersätter Sedat Arif (S) (Ordförande) pga jäv
Emma-Lina Johansson (V) ersätter Mats Högelius (V)
Claes Holmerup (M) §§164-185 ersätter Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Lars Eriksson (C) ersätter Joacim Ahlqvist (C)
Linus Nilsson (SD) (Deltagande på Teams) §§186-205 ersätter Magnus
Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S) §186, §§188-205
Vanja Andersson (S) (Deltagande på Teams) §§186-205
William Spegel (S) (Deltagande på Teams) §§186-205
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på Teams) §§186-205
Ulla Herbert (L) (Deltagande på Teams) §186, §§188-205
Louise Arndt (MP) (Deltagande på Teams) §§186-205
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på Teams) §§186-205
Claes Holmerup (M) §§186-205
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på Teams) §§186-205

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Stefan Svensson (Enhetschef) §§168-170, §181, §185
Rebecca Bichis (Avdelningschef) §§164-185, §198
Lene Cordes (Avdelningschef ) §§164-184, §198
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (Nämndsekreterare)
Helen Persson (Representant Kommunal) §§186-198, §§200-205

Underskrifter

Sekreterare

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

Agnes Löfgren
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Sedat Arif (§§ 164-186, §§
188-205)

Joel Laguna (§187)

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

…………………………………

Helena Nanne
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Marcus Eriksson (Avdelningschef) §§186-187
Helena Hansson (Utvecklingssekreterare) §§191-196
Natalie Glotz Stade (Förvaltningsjurist) §§191-197
Maria Andersson (Enhetschef) §§165-167
Essie Rixman (Socialsekreterare) §165, §167
Jenny Berg (Socialsekreterare) §§166-167
Jan Wennerlund (Sektionschef) §§171-180, §§182-183
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-06-24

Protokollet omfattar

§§164-205
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Fastställande av dagordning
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Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
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Arbetsmarknadsinformation
Förlängning Idéburet offentligt partnerskap Yalla Trappan
Översiktsplan för Malmö
Återrapportering budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030 , STK-2019-1725
Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU2020:19
Riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till
livsföringen i övrigt
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om ingen
kommunal finansiering av svartuthyrning STK-2020-59
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att betona
föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd STK-2020-128
Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett förtydligande
av en skälig levnadsnivå, STK-2020-209
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter STK-2020-43
Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om säkerställande av
hemlösa barns rättigheter STK-2019-1731
Handlingsplan för utveckling av socialtjänstens stöd och insatser till barn och
unga i Malmö stad 2017-2019- informationsärende
Överklagande av Kammarrättens i Göteborg dom den 29 maj 2020 i mål nr 59320
Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads köp av boende
med stöd
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Inrättande av förvaltningsövergripande myndighetsutskott 2020 samt val av
ledamöter till myndighetsutskottet
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Förslag till revidering av delegationsordning utifrån bestämmelser om
utreseförbud
Förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden där arbetsmarknads- och
socialnämndens beslut inte kan avvaktas
Information från förvaltningsdirektören
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§

164

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlar ärendena i enlighet med sida 3-4 i
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

165

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7839

Paragrafen är justerad
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§

166

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7904

Paragrafen är justerad
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§

167

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7905

Paragrafen är justerad
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§

168

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7841

Paragrafen är justerad
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§

169

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7835

Paragrafen är justerad
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§

170

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7837

Paragrafen är justerad
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§

171

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7855

Paragrafen är justerad
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§

172

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7884

Paragrafen är justerad
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§

173

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7883

Paragrafen är justerad
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§

174

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7882

Paragrafen är justerad
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§

175

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7881

Paragrafen är justerad

17

§

176

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7880

Paragrafen är justerad
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§

177

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7868

Paragrafen är justerad
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§

178

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7867

Paragrafen är justerad
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§

179

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7866

Paragrafen är justerad
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§

180

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7864

Paragrafen är justerad
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§

181

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7975

Paragrafen är justerad
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§

182

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7978

Paragrafen är justerad
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§

183

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7979

Paragrafen är justerad
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§

184

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19487

Paragrafen är justerad
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§

185

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-7099

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17: Ärende 20. Godkännande av
upphandlingsdokument avseende boendeplatser med stöd

Vänsterpartiet anser att vinstdrivande företag i största möjligaste mån ska begränsas inom
välfärdsverksamheter. Vi anser snarare att vår egen verksamhet ska utvecklas, gärna i
samverkan med andra kommuner.
Enligt ett senare ärende (nr. 34 på dagordningen) på dagens möte var värdet av inköp
gällande boende med stöd under 2019, 212 266 128 kronor. Det är hutlösa summor som
slängs ut till mer eller mindre kontrollerade bolag som vunnit ett upphandlingsförfarande.
I flera diskussioner och underlag kring att få Arbetsmarknads- och socialnämndens budget i
balans har man pratat om att återta så mycket verksamhet som möjligt i egen regi, ändå
väljer man här att göra precis tvärt om. Att göra det i egen regi skulle utan tvekan göra det
mer kostnadseffektivt, men dessutom möjligt att kvalitetssäkra. Att välja det billigaste
alternativet vid en upphandling garanterar säkerligen inte kvaliteten på boendena, det stöd
som erbjuds eller personalens arbetsvillkor.
Vi i Vänsterpartiet anser att vi ska bedriva verksamheten själva eller ihop med andra
kommuner. Idag finns ett offentligt ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av Kommunförbundet
Skåne och Kommunförbundet Kronoberg. De arbetar idag med verksamheter inom individoch familjeomsorg och skulle kunna vara ett alldeles utmärkt alternativ till
upphandlingsförfarande.
Vi yrkade på mötet avslag på ärendet till förmån för att driva boenden med stöd i egen regi
eller tillsammans med andra kommuner i Skåne via VoB Syd AB. Då vårt yrkande föll,
reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 17 juni 2020
Emma-Lina Johansson
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§

186

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef informerar nämnden.
Paragrafen är justerad
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§

187

Förlängning Idéburet offentligt partnerskap Yalla Trappan

ASN-2020-6414
Sammanfattning

Föreliggande ärende avser ett förslag på förlängning av pågående överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap med den ideella föreningen Yalla Trappan (ASN-2018-5351).
Pågående överenskommelses syfte och mål är att arbetslösa kvinnor, inskrivna hos
arbetsmarknadsavdelningen genomför arbetsträning inom storkök eller lokalvård i Yalla
Trappans verksamhet Y-allas väg till arbete 2.0. Överenskommelsen löper ut 31 december
2020 och förlängning av avtal måste ske minst 6 månader innan avtalet löper ut. I den nu
gällande överenskommelsen finns möjlighet att förlänga överenskommelsen med 1+1 år.
Föreslagen förlängning av överenskommelse innebär ett fåtal justeringar i förhållande till den
gällande överenskommelsen. Föreslagen förlängning avser perioden 1 januari 2021 till 31
december 2021 med möjlighet till förlängning 1 år.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-06-08 § 143.
Beslut

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

Sedat Arif (S) och Ulla Herbert (L) är jäviga och deltar inte i beredning och beslut
av ärendet. Joel Laguna (L) går in som ordförande. Peter Nilsson (S) ersätter Sedat Arif (S).
Yrkanden

Simon Enqvist (SD) yrkar avslag till förslag till beslut.
Joel Laguna (L) yrkar bifall till förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Simon Enqvists (SD)
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag





§143 Förlängning Idéburet offentligt partnerskap Yalla Trappan
G-Tjänsteskrivelse Förlängning Idéburet offentligt partnerskap Yalla Trappan
Rättelseblad
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Budget Y-allas väg till arbete 2.0 2021
Förslag till överenskommelse om förlängning av Idéburet offentligt partnerskap

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
ASN-2020-6414
Förlängning Idéburet offentligt partnerskap Yalla Trappan
Sverigedemokraterna ser i grunden positivt på att stödja arbetsmarknadsinsatser åt de personer som
annars har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi anser däremot att effekten av en åtgärd måste
ställas i rimlig proportion till den kostnad som tillfaller skattebetalarna.
Yalla Trappan har varit aktiv sedan 2006 och det förefaller skäligt att förutsätta att ett företag med så
lång tid och erfarenhet på arbetsmarknaden samt med det kundunderlag som Yalla Trappan redovisar
i nuläget borde vara ekonomiskt självbärande.
De medel som Malmö stad enligt överenskommelsen med Yalla Trappan ska utbetalas uppgår till
52.000 kr per deltagare och år vilket är en ansenlig kostnad, framför allt då de platser som avses är
tillfälliga platser för arbetsträning och inte övergår till faktiska arbetstillfällen.
Vi ställer oss också kritiska till saknaden av målindikatorer för projektet som skulle kunna uppvisa ett
faktiskt kvalitativt utfall, det vill säga en uppföljning på avslut till eventuell självförsörjning eller om
deltagarna i enighet med projektets syfte i någon avsevärd grad närmat sig arbetsmarknaden.
Sverigedemokraterna yrkade med bakgrund av detta till avslag i ärendet.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss därför mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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§

188

Översiktsplan för Malmö

ASN-2020-4364
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit samrådshandling Översiktsplan för Malmö
att yttra sig över. Stadsbyggnadsnämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en
översyn av Malmös översiktsplan.
Översiktsplanen anger Malmö stads långsiktiga och övergripande utvecklingsstrategi samt
grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden.
Förvaltningens bedömning är att föreliggande planförslag på ett föredömligt sätt visar
riktningen för Malmös långsiktiga planering.
Förvaltningen anser att planförslaget inte helt svarar mot Malmös utmaningar och behov i sitt
fokus på framtida branscher och näringslivsutveckling. Förvaltningen önskar att planförslaget
även presenterar en strategisk inriktning mot en ökning av arbetstillfällen inom exempelvis
industri och tillverkning.
Förvaltningen anser vidare att översiktsplanen på ett tydligare sätt kan belysa eventuella
målkonflikter som kan uppstå i samband med förtätning. När befintliga områden förtätas
riskerar det önskvärda tillskottet av bostäder med rimliga hyror att ske på bekostnad av gårdar
och grönytor. En utemiljö som bjuder in till rekreation och lek är viktig för alla Malmöbor,
men för de barn som växer upp i trångboddhet menar förvaltningen att dessa värden utgör
en kompensatorisk faktor som särskilt behöver värnas.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-06-08 § 144.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till stadsbyggnadskontoret.
Yrkanden

Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till förslag till beslut.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag till förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget med fleras bifallsyrkande mot Simon Enqvists (SD)
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med eget med fleras
bifallsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
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Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag







§144 Översiktsplan för Malmö
G-Tjänsteskrivelse Översiktsplan för Malmö
Förslag till yttrande Översiktsplan för Malmö
Samrådshandling - Översiktsplan för Malmö
Sändlista- översiktsplan för Malmö - samrådshandlingar, mars 2020

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2020-06-17
Översiktsplan för Malmö
Diarienr: ASN-2020-4364
Yttrandet lyfter flera viktiga synpunkter utifrån nämndens ansvarsområden och
poängterar väl målkonflikten i förtätning. Förtätning ska inte ske på bekostnad av
grönytor, som är viktiga för såväl människa som naturliv i staden. Grönytor kan också
utgöra hälsofrämjande mötesplatser.
I planförslagets avsnitt om sysselsättning och tillväxt vill vi lyfta vikten av att också
fokusera på stadens gröna näringar. Vars arbetstillfällen aktualiserats under pågående
pandemi. Vi hade velat se en tydligare inriktning också mot dessa branscher som likt
tillverkning och industri kan sysselsätta personer med kortare utbildning och låg
arbetslivserfarenhet.

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

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
Ärende: Översiktsplan för Malmö
ASN-2020-4364
Översiktsplanen är ett viktigt styrande dokument för Malmös utveckling. Därför är det mycket
tråkigt att den styrande minoriteten tycks vilja backa in i framtiden när förslaget till
översiktsplan inte tar sikte på frågor som arbetstillfällen och näringslivet. Viljan att behålla
befintliga företag och locka till sig nya etableringar tycks vara allt för liten i vår stad som
behöver såväl gamla som nya företagare för att alla de Malmöbor som lever i utanförskap ska
kunna få ett jobb att gå till och försörja sig själva. Detta bör genomsyra hela översiktsplanen
för Malmö.
Moderaterna och Centerpartiet har tidigare, och kommer fortsätta att, driva på för en omfattande
stadsutveckling med en väsentligt ökad exploatering. I centrala och kollektivtrafiknära områden
borde byggnader på 25-30 våningar vara standard. Markytan i Malmö är begränsad och genom
att fortsätta bygga lågt kommer vi inte att få det antalet bostäder som så uppenbart behövs.
Vidare saknar översiktsplanen en rimlig ambitionsnivå för tryggheten i vår stad som i allra
högsta grad är beroende av en väl fungerande stadsmiljö. När Malmö nyligen rankats som den
mest otrygga staden i landet är det ett direkt hån mot alla de Malmöbor som begränsas från att
röra sig fritt i staden.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
ASN-2020-4364
Översiktsplan Malmö
Sverigedemokraterna ställer sig kritiska till det faktum att en förtätning och befolkningstillväxt i Malmö
framhålls som ett självändamål.
Malmö dras idag med ett enormt budgetunderskott varje år. Vi står inför stora problem med
kriminalitet, hemlöshet och integration. Under årtionden har vi sett stora utanförskapsområden växa
fram i staden med otrygghet och gängkriminalitet som följd.
För att Malmö åter ska bli en välmående stad behövs ett andrum där vi kan se över och åtgärda de
problemen vi står inför.
Sverigedemokraterna anser att Malmö i den närliggande tidsramen bör fokusera på ekonomisk
återhämtning och integration av de som befinner sig i utanförskap i staden.
Den visionen som presenteras är starkt präglad av vänsterideologiskt dogmatism som medvetet eller
omedvetet till viss del ekar av den stadsplanering som föregick i det socialistiska Sovjetunionen.
Människor ska använda kollektiva färdmedel varvid man därför medvetet försvårar för många av
dagens invånare då man bygger bort framkomlighet för biltrafiken i stora delar av staden.
Vidare ska man bo tätt. Nuvarande bostadsområden som betraktas som för glesa ska förtätas så att
fler människor kan få plats på samma yta. Detta kommer naturligtvis att ske på bekostnad av
närliggande grönytor och rekreationsplatser som ligger i anslutning till dessa områden.
Det som ska ersätta dessa är kommunala mötesplatser som ska förekomma i alla delar av staden,
vilka enligt planeringen ska utformas så att de utvecklar människors sätt att tänka och därmed bedöms
bidra till att stärka ekonomin. Ingen förklaring ges på hur denna bedömning framkommit och det
framstår därför som oseriöst önsketänkande från styrets sida.
Malmö är en stad med stora ambitioner. Det är dock tydligt att det saknas både kompetensen som
behövs för att realisera dessa samt en förståelse för de konsekvenser som kommer belasta
Malmöborna i decennier framöver på grund av dessa.
Med bakgrund av detta yrkade Sverigedemokraterna på att avslå ärendet.
Då vårat yrkande ej vann gehör reserverar vi oss därför mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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§

189

Återrapportering budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030 , STK-2019-1725

ASN-2020-5457
Sammanfattning

Förvaltningen har mottagit remissen Återrapportering budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi
för klimatneutralt byggande 2030 från Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadsnämnden gavs i
Malmö stads budget för 2019 i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden,
miljönämnden och servicenämnden fördjupa sig i klimatneutralt byggande och ta fram en
strategi för klimatneutralt byggande för Malmö. Frågan om ett klimatneutralt byggande tillhör
inte arbetsmarknads- och socialförvaltningens huvudsakliga kompetens- och ansvarsområde.
Förvaltningen anser att det är en angelägen fråga att säkerställa att staden kan växa på ett
miljömässigt hållbart sätt och ställer sig därför positiv till förslaget till strategi för
klimatneutralt byggande. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser svårigheter i förslaget
att genomföra en fördjupad ekonomisk analys inom respektive förvaltning utifrån det
kunskapsunderlag som presenteras i strategin.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-06-08 § 145.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till stadsbyggnadsnämnden
Yrkanden

Simon Enqvist (SD) yrkar avslag till förslag till beslut.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Simon Enqvists (SD)
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med eget bifallsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag







§145 Återrapportering budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030 , STK-2019-1725
G-Tjänsteskrivelse Återrapportering budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
Förslag till yttrande Återrapportering budgetuppdrag 2019 - Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
Protokollsutdrag - § 187 Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi
förklimatneutralt byggande 2030
G-Tjänsteskrivelse- Budgetuppdrag 2019 om strategier för klimatneutralt
byggande, SBN-2019-190
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Återrapportering budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Återrapportering budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030 , STK-2019-1725

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
ASN-2020-5457
Återrapportering budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030,
STK 2019-1725

Sverigedemokraterna ställer sig mycket kritiska till politiska beslut som kan ytterligare öka kostnaderna
för bostadsprojekt inom Malmö stad.
Byggföretag i Sverige arbetar redan idag med hållbara och långsiktiga lösningar och bygger med
miljövänliga byggmaterial.
I en tid där Malmö redan dras med bostadsbrist och utbredd hemlöshet så ter det sig orimligt att lägga
fokus på att helt klimatneutralisera bostäderna då det är mycket sannolikt att det kommer leda till
omfattande merkostnader för både byggbolagen samt slutkunden som ska bo i bostäderna.
Det är rimligt att uppmärksamma att denna typ av politik som drivs igenom av Malmö stads ledning är
direkt oansvarig. Vi anser inte att det går att prioritera denna typ av dogmatiskt drivna politik som
kommer belasta ekonomin ytterligare när Malmö sedan många år tillbaka står med ett enormt
underskott som växer för varje år.
Sverigedemokraterna yrkade därför avslag på ärendet.
Då vårat yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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§

190

Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU2020:19

ASN-2020-5711
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har tillsammans med funktionsstödsnämnden och
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden av kommunstyrelsen blivit ombedd att besvara en remiss
från Socialdepartementet gällande SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Utredningen föreslår förändringar inom:
Samverkansstrukturer för hälso- och sjukvården
Patientkontrakt - patientens stöd för en sammanhållen vård
Utbildningens och forskningens roll i omställningen till en god och nära vård
Verksamheter som drivs enligt lagen om läkarersättning eller lagen om ersättning för
fysioterapi
En ändamålsenlig struktur för styrning av hälso- och sjukvården
Att skapa förutsättningar för det fortsatta omställningsarbetet
Om uppdraget lättare psykisk ohälsa
Då arbetsmarknads- och socialförvaltningen inte har ett kommunalt hälso- och
sjukvårdsansvar väljer nämnden att belysa några av punkterna som tydligast berör
förvaltningens uppdrag och brukare inom förvaltningens målgrupper.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-06-08 § 151.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende God och nära vård En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag






§151 Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU2020:19
G-Tjänsteskrivelse - God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Förslag till yttrande - God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, SOU
2020:19

Paragrafen är justerad
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§

191

Riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd till livsföringen i övrigt

ASN-2019-18178
Sammanfattning

I ärendet lämnar arbetsmarknads- och socialförvaltningen förslag på reviderade riktlinjer.
Strukturen från de av nämnden tidigare antagna riktlinjerna, som varit gällande från och med
1 januari 2018, har bibehållits och revideringar har gjorts inom flera avsnitt, t. ex. under
rubrikerna Huvudmålet är egen försörjning, Skäliga boendekostnader, Begravning, Tandvård,
Studerande samt att ett nytt avsnitt Beräkning av inkomster vid ogiltig skolfrånvaro av barn
och skolungdomar har lagts till. Reviderade riktlinjer föreslås träda i kraft 2020-09-01.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-06-08 § 153
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer Riktlinjer för handläggning av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt och att de börjar gälla den 1
september 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden upphäver från och med 1 september 2020 de av
nämnden tidigare beslutade Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd för livsföring i övrigt som trädde i kraft 1 januari 2018.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden upphäver från och med 1 september 2020 de av
tidigare Folkhälso-, vård- och omsorgsutskottet 2006-02-13 fastställda ersättningsnivån för
begravning.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att se över tillämpningen gällande personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige
samt att undersöka hur andra kommuner arbetar med frågan.
Ajournering

Ajournering, 17.05-17.15.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar enligt följande:
Ekonomiskt bistånd (s.4)
1. Sista meningen ”Vid misstanke om bidragsbrott görs polisanmälan i enlighet med
bidragsbrottslagen” ersätts med:
”Felaktiga utbetalningar och bidragsbrottslighet
Kontroller mot felaktiga utbetalningar genomförs i de individuella fall där misstanke om fusk
eller felaktigheter förekommer. Riktade kontroller genomförs också mot de riskområden där
misstanke om fusk och felaktigheter förekommer. Exempel på sådana riskområden är oriktig
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folkbokföring, falska hyreskontrakt, felaktiga uppgifter om antalet personer som bor i
hushållet och dess familjeförhållanden, felaktiga uppgifter om tillgångar samt svartarbete.
Vid ansökan om ekonomiskt bistånd tar den sökande ställning till oanmälda hembesök. I de
fall sökande inte medger oanmälda hembesök genomförs istället anmälda hembesök.
Vid misstanke om bidragsbrott görs polisanmälan i enlighet med bidragsbrottslagen.
Återbetalning av felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd och bidrag med villkor om
återbetalning sker alltid i enlighet med beslut.
Uppföljning av såväl polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott som återkrav följs upp och
bevakas kontinuerligt.”
Huvudmålet är egen försörjning (s.5)
Nytt stycke två:
2.”Krav på heltidsaktivering gäller för samtliga mottagare av ekonomiskt bistånd, kravet
motsvarar den enskildes arbetsförmåga. De insatser som aktivitetskravet omfattar ska
utformas individuellt och syfta till egen försörjning i form av arbete eller studier.”
3. Sista stycket, sista meningen, ändras till: ”I de fall den enskilde avbryter sin planering mot
egen försörjning ska ansökan om bistånd komma att avslås. Vid frånvaro från aktiviteter i
planeringen ska utbetalt belopp minskas motsvarande frånvaron.”
Jämställd och jämlik vård (s.10-11)
4. Första stycket på sidan 11 ersätts med: ”Ekonomiskt bistånd betalas ut jämställt, vilket
innebär att hälften av det beviljade biståndet ska betalas ut till respektive partner när två
personer gemensamt ansöker och beviljas bistånd.”
Skäliga boendekostnader (s.13-15)
5. Sjätte stycket på sidan 13 ersätts med ”Till en ansökan om bistånd avseende
boendekostnader ska den enskilda inkomma med hyres-/inneboendekontrakt”.
6. Sjunde stycket på sidan 13 ersätts med ”När bostaden hyrs i andra hand ska den enskilde
inkomma med (…).”
7. Andra stycket på sidan 14 ersätts med ”När boendeformen är inneboende eller delad
bostad ska den enskilde inkomma med (…).”
8. Sista meningen i sista stycket på sidan 14 ersätts med ”Om den enskilde trots särskild
begäran inte medverkar till att förse nämnden med det underlag som behövs för bedömning
och beräkning, inte medverkar till hembesök eller motsätter sig att handläggaren tar
nödvändiga kontakter ska ansökan avslås.”
Beräkning av inkomster vid ogiltig skolfrånvaro av barn och skolungdomar (s.17)
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9. Andra och tredje stycket ersätts med: ”Studiebidrag för gymnasiestudier räknas som
inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Hushåll vars gymnasiestuderande
hemmavarande barn får reducerat eller indraget studiebidrag på grund av olovlig frånvaro
kompenseras inte för den förlorade inkomsten genom utbetalt ekonomiskt bistånd.”
Studerande (s.17-18)
10. Andra stycket på sidan 18 ersätts med: ”För vuxna som studerar på grundskolenivå eller
gymnasienivå ska försörjning ske genom de förmåner som erbjuds inom ramen för
studiestödssystemet. Endast i undantagsfall kan bistånd för vuxna som studerar beviljas när
den enskilde har uppburit långvarigt ekonomiskt bistånd.”
Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige (s.19-20)
11. Andra stycket på sidan 19 ersätts med: ”Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd måste
alltid en utredning göras kring migrationsrättslig status. Personer som inte har tillstånd att
vistas i Sverige har inte rätt till ekonomiskt bistånd.”
12. Resterande del av avsnittet stryks.
13. Utöver dessa yrkanden i riktlinjerna föreslås också:
Att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att återkomma till nämnden med förslag på reglering av skäliga kostnader utöver riksnormen.
Joel Laguna (L) yrkar bifall till förslag till beslut med tilläggsyrkande att arbetsmarknads- och
socialnämnden ger arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att se över
tillämpningen gällande personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige samt att undersöka
hur andra kommuner arbetar med frågan.
Simon Enqvist (SD) yrkar i första hand bifall till Helena Nannes (M) yrkande, punkt 1-13, i
andra hand avslag till föreliggande förslag.
Emma-Lina (V) yrkar avslag på Helena Nannes (M) yrkande samt Joel Lagunas (L) yrkande.
Janne Grönholm (MP) yrkar avslag på Helena Nannes (M) yrkande samt Joel Lagunas (L)
yrkande.
Lars Eriksson (C) yrkar bifall till Helena Nannes (M) yrkande med undantag från punkt 11
och 12.
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Helena Nanne (M) yrkar bifall till Joel Lagunas (L) tilläggsyrkande.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med Joel Lagunas (L) tilläggsyrkande och
avslag till Helena Nannes (M) yrkande.
Ajournering

Ajournering, 17.45-17.50.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 1, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 1.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 2, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 2.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 3, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 3.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 4, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 4.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 5, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 5.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 6, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 6.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 7, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 7.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 8, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 8.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 9, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 9.
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Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 10, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 10.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 11, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 11.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 12, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 12.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, punkt 13, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande, punkt 13.
Ordförande ställer proposition på Joel Lagunas (L) tilläggsyrkande mot Janne Grönholms
(MP) och Emma-Lina Johanssons (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att
nämnden beslutar i enlighet med tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande med Joel Lagunas (L) tilläggsyrkande
mot Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet
med föreliggande förslag med Joel Lagunas (L) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Helena Nanne (M), Farishta Sulaiman (M) och Ingrid Gunnarson (M) reserverar sig
muntligen mot beslutet avseende punkt 11 och 12.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig skriftligen mot beslutet avseende punkt 1-10 och 13, bilaga.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutsmening fyra, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag §153 Riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt
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G-Tjänsteskrivelse ASN 200617 Revidering Riktlinjer för handläggning av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt
Förslag reviderade riktlinjer

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2020-06-17
Riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i
övrigt
Diarienr: ASN-2019-18178
Malmös papperslösa barn kommer även i fortsättningen att få pengar till mat, kläder
och tak över huvudet. Det var ett krav för att vi skulle kunna ställa oss bakom stadens
reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Vi är stolta att Malmö tillhör de kommuner
i Sverige som tar barnkonventionens förpliktelser gällande papperslösa barn på allvar.
Vi vill understryka att det är av stort vikt att familjer som i idag hyr i andra hand av
oseriösa hyresvärdar, som begär en oskälig hyra och som inte har tillstånd att hyra ut
lägenheten, får en rimlig möjlighet och hjälp att hitta en annat boende. Kortsiktig finns
det en fara att flera familjer som idag hyr i andra hand av oseriösa uthyrare blir
hemlösa. Vi vill också poängtera vikten att förvaltningen tillsammans med gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden med alla medel stöttar ungdomar som på grund av
frånvaro mister sin rätt till CSN. Det är av stor vikt för ungdomen och samhället att så få
som möjligt avbryter sin skolgång. Ett indraget CSN kan också få stora konsekvenser för
en familj som lever på försörjningsstöd.

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

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

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17: Ärende 26. Riktlinjer för handläggning
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt

Liberalerna yrkade på mötet att ge förvaltningen i uppdrag att se över tillämpningen av
riktlinjerna för personer som ej har rätt att vistas i landet. I uppdraget ska förvaltningen även
ta kontakt med övriga storstäder i syfte att ha en likvärdig bedömning i frågan.
Vi yrkade avslag på förslaget.
Det är tack vare Vänsterpartiet nödbistånd överhuvudtaget betalas ut till papperslösa i
Malmö, vi kommer att fortsätta stå upp för den rättigheten. Alla människor är människor och
ska få mänskliga och basala rättigheter tillgodosedda, ingen människa är illegal, oavsett
status på uppehållstillstånd.
Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 17 juni 2020
Emma-Lina Johansson
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
Ärende: Riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd till livsföringen i övrigt
ASN-2019-18178
Var tionde krona som betalas ut i ekonomiskt bistånd i Sverige betalas ut i Malmö.
Bidragsberoendet har söndrat vår stad i decennier och utvecklingen går bara åt fel håll efter ett
långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav. Många Malmöbor får aldrig i livet en chans att
delta på arbetsmarknaden och försörja sig själv med den friheten som det innebär, utan
förpassas istället till livslångt utanförskap. Malmöborna förtjänar ett styre som har en vilja och
förmåga att bryta den utvecklingen.
Redan under våren 2020 är prognosen för året att budgetramen för ekonomiskt bistånd beräknas
göra ett underskott på 300 miljoner. I ett läge där Malmö och Sverige drabbas av en
lågkonjunktur till följd av coronapandemin är situationen nu än mer akut.
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd är ett viktigt styrdokument för ordning och reda i
bidragssystemet. Endast här kan politiken, i form av arbetsmarknads- och socialnämnden, sätta
ner foten mot såväl utanförskap som skenande kostnader. Moderaterna och Centerpartiet vill
göra detta och föreslog därför en rad förändringar i riktlinjerna för att begränsa och komma åt
bidragsfusket, få fler Malmöbor närmre arbetsmarknaden, öka den enskildes möjlighet att ta
ansvar för sin egen situation och för att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag.
Då vi inte fick gehör för våra yrkanden avger vi härmed denna reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
ASN-2019-18178
Riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt
Sverigedemokraterna anser ett de nya riktlinjerna är ett steg i rätt riktning och är det är positivt. Vi kan
dock inte ställa oss bakom att personer som befinner sig illegalt i Sverige fortsatt kan uppbära
socialbidrag. Det bidar till Malmös skuggsamhälle och den ”svarta” ekonomin i vår stad.
Vi yrkade även bifall till samtliga yrkande/förslag som moderaterna framförde under sammanträdet.
Med bakgrund av detta yrkade Sverigedemokraterna på att avslå ärendet.
Då vårat yrkande ej vann gehör reserverar vi oss därför mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)

52

§

192

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om ingen kommunal finansiering av svartuthyrning STK-202059

ASN-2020-863
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts tillfälle att inkomma med yttrande avseende
motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om ingen kommunal
finansiering av svartuthyrning.
Den aktuella frågeställningen har även utretts inom ramen för den pågående utredningen
avseende revidering av riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd för livsföring i övrigt. För komplett förslag avseende utformning av riktlinjer kring
skäliga boendekostnader, samt genomförd utredning, hänvisas till ärende ASN-2019-18178,
revidering av Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för
livsföring i övrigt. Mot bakgrund av vad som redogörs för i förslag till yttrande föreslår
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att motionen ska anses vara besvarad.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-06-08 § 146
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrande avseende motionen om ingen
kommunal finansiering av svartuthyrning enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag §146 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om ingen kommunal finansiering av svartuthyrning STK-2020-59
G-Tjänsteskrivelse - Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om ingen kommunal finansiering av svartuthyrning
Förslag till yttrande - Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om ingen kommunal finansiering av svartuthyrning
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om ingen
kommunal finansiering av svartuthyrning
Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om ingen kommunal finansiering av svartuthyrning STK-2020-59

Paragrafen är justerad
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Särskillt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
Ärende: ASN-2020-863
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om ingen kommunal
finansiering av svartuthyrning STK-2020-59
Den aktuella frågeställningen har även utretts inom ramen för den pågående utredningen avseende
revidering av riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i
övrigt. För komplett förslag avseende utformning av riktlinjer kring skäliga boendekostnader, samt
genomförd utredning, hänvisas till ärende ASN-2019-18178, revidering av Riktlinjer för handläggning
av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt. Mot bakgrund av vad som redogörs
för i förslag till yttrande föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att motionen ska anses vara
besvarad.
Sverigedemokraterna är nöjda med svaret på vår motion och hoppas att vi lyckats påverka styret i rätt
riktning. Vi återkommer med övriga kommentarer i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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§

193

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om att betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt
bistånd STK-2020-128

ASN-2020-852
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har sänt motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om att betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd till arbetsmarknads- och
socialnämnden för yttrande. Aktuell fråga har även utretts inom ramen för den pågående
utredningen avseende revidering av riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt (ASN-2019-18178).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet bl. a. för relevant lagstiftning och
nationella styrdokument, rutiner vid ogiltig skolfrånvaro i stadens förvaltningar samt hur
aktuell rättspraxis vägts in i de förslag om reviderade riktlinjer som förvaltningen presenterar
för nämnden i ärendet ovan. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att motionen
ska anses besvarad genom vad som framkommer i ärendet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-06-08 § 148.
Beslut

1. Arbetsmarknad- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om att betona
föräldraansvaret enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Janne Grönholm (MP) yrkar avslag till förslag till beslut.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag till förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Janne Grönholms (MP) och
Emma-Lina Johanssons (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Janne Grönholm (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag §148 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om att betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd
STK-2020-128
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G-Tjänsteskrivelse - Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om att betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd
Förslag till yttrande - Motion av magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om att betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att betona
föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd
Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om att betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd STK-2020-128

Paragrafen är justerad
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Särskillt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
Ärende: ASN-2020-852
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att betona föräldraansvaret
i förhållande till ekonomiskt bistånd STK-2020-128
Aktuell fråga har även utretts inom ramen för den pågående utredningen avseende revidering av
riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt (ASN-201918178).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet bl. a. för relevant lagstiftning och nationella
styrdokument, rutiner vid ogiltig skolfrånvaro i stadens förvaltningar samt hur aktuell rättspraxis vägts
in i de förslag om reviderade riktlinjer som förvaltningen presenterar för nämnden i ärendet ovan.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad genom vad som
framkommer i ärendet.
Sverigedemokraterna är initialt nöjda med svaret på vår motion och återkommer i kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)

57

§

194

Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett
förtydligande av en skälig levnadsnivå, STK-2020-209

ASN-2020-1189
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts tillfälle att inkomma med yttrande avseende
motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett förtydligande av en skälig levnadsnivå.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för relevant lagstiftning och
nationella styrdokument kopplat till de exempel på riktlinjer som motionären lyfter i sin
skrivelse. Vidare därutöver för lokala, av politik och förvaltning, beslutade styrdokument,
processer och rutiner som tillsammans med arbetsledning, intern kontroll och egen kontroll
stödjer likabehandling och rättssäker myndighetsutövning.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-06-08 § 149.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrande avseende motion om ett
förtydligande av en skälig levnadsnivå enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Simon Enqvist (SD) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Janne Grönholms (MP) och Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande, om bifall till föreliggande förslag, mot Simon Enqvists (SD) yrkande, om att
nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande finner att nämnden
bifaller föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.

Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §149 Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD)
om ett förtydligande av en skälig levnadsnivå, STK-2020-209
G-Tjänsteskrivelse - Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
ett förtydligande av en skälig levnadsnivå
Förslag till yttrande - Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD)
om ett förtydligande av en skälig levnadsnivå
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Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett förtydligande av en skälig
levnadsnivå
Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett förtydligande av
en skälig levnadsnivå, STK-2020-209

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
ASN-2020-1189
Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett förtydligande av en skälig
levnadsnivå, STK-2020-209
Sverigedemokraterna tackar för ett långt och uttömmande svar på vår motion. Faktum kvarstår dock
att Malmös kostnader för socialbidrag ökar trots att färre personer uppbär försörjningsstöd. Malmö är
en alltför generös stad när vi beviljar försörjningsstöd och utgifter kopplat till detta. Därför måste
politikerna agera och styra upp verksamheten. Något som de styrande partierna inte anses behövas.
Med bakgrund av detta yrkade Sverigedemokraterna på att avslå ärendet.
Då vårat yrkande ej vann gehör reserverar vi oss därför mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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§

195

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om att upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter
STK-2020-43

ASN-2020-579
Sammanfattning

I motionen yrkar motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
arbetsmarknads- och socialnämnden att revidera Riktlinjer för handläggning av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt i enlighet med motionens
intentioner. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har i utredningen gjort en ny
genomlysning av rättsläget och finner inte att det skett förändring av lagstiftning eller att nya
rättsfall tillkommit som föranleder att förvaltningen föreslår ändringar av befintliga riktlinjers
innehåll i de avsnitt som särskilt berör personer som saknar laglig rätt att vistas i Sverige.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-06-08 § 147.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om att
upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Simon Enqvist (SD) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Lars Eriksson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) och Simon Enqvists (SD) yrkande, om
att nämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen, mot Lars Erikssons (C) yrkande,
om bifall till föreliggande förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Farishta Sulaiman (M) och Ingrid Gunnarson (M) reserverar sig
muntligen mot beslutet.
Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag




Protokollsutdrag §147 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om att upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter STK2020-43
G-Tjänsteskrivelse - Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om att upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter
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Förslag till yttrande - Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om att upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra
med ekonomiskt bistånd till illegala migranter
Följebrev Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
ASN-2020-579
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med
ekonomiskt bistånd till illegala migranter STK-2020-43
Sverigedemokraterna har länge förespråkat att personer som befinner sig illegalt i Sverige måste
utvisas och lämna landet. Det är grunden till en hållbar migrationspolitik. När styret fortsätter
understödja illegala personers möjlighet att leva kvar i ett skuggsamhälle motverkas också all
integration plus att samhällets fundamentala grund och rättigheter rubbas.
Med bakgrund av detta yrkade Sverigedemokraterna på att avslå ärendet.
Då vårat yrkande ej vann gehör reserverar vi oss därför mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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§

196

Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om
säkerställande av hemlösa barns rättigheter STK-2019-1731

ASN-2020-271
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över aktuell motion
som inkommit till kommunfullmäktige från Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP).
I motionen yrkas att kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag
att skyndsamt tillsätta en utredning om hur hemlösa barns rättigheter säkerställs i nämndens
verksamhet i enlighet med barnkonventionen samt att kommunfullmäktige ger
arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att ändra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd
så att socialsekreterarna får möjlighet att erbjuda långsiktiga boendelösningar till alla hemlösa
barn i enlighet med barnkonventionen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden
kopplade till yrkandena.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-06-08 § 150.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion från Måns
Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Janne Grönholm (MP) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Helena Nanne (M) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels bifall dels avslag till föreliggande förslag.
Ordförande ställer proposition på dels bifall dels avslag till Janne Grönholms (MP) och
Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
Ordförande ställer proposition på dels bifall dels avslag till Helena Nannes (M) yrkande.
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Farishta Sulaiman (M) och Ingrid Gunnarson (M) reserverar sig
muntligen mot beslutet.
Janne Grönholm (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag §150 Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP)
om säkerställande av hemlösa barns rättigheter STK-2019-1731
G- Tjänsteskrivelse Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om
säkerställande av hemlösa barns rättigheter
Förslag till Yttrande angående Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm
(MP) om säkerställande av hemlösa barns rättigheter
Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om säkerställande av
hemlösa barns rättigheter
Remiss angående Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om
säkerställande av hemlösa barns rättigheter STK-2019-1731

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2020-06-18
Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om säkerställande av
hemlösa barns rättigheter STK-2019-1731
Diarienr: ASN-2020-271
Hemlösa barn är en av de mest utsatta grupperna i vår stad.  Vi menar att det enskilt viktigaste
verktyget för att lyfta familjer ur hemlöshet är att kommunen erbjuder familjerna långsiktiga
boendelösningar. Den nuvarande praxisen är inte förenligt med barnkonventionen då hemlösa
barns rättighet till stöd bedöms utifrån föräldrarnas och inte barnets situation. Det innebär att
barn med fattiga föräldrar inte bedöms ha rätt till långsiktiga boendelösningar till skillnad från
barn vars föräldrar har psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Vi i Miljöpartiet är starkt
kritiska till att fattiga hemlösa barn inte längre erbjuds långsiktiga boendelösningar.
I forskningsrapporten “Malmöbornas vardag i hemlöshet” (Anneli Björkhagen Turesson reds.
2019) konstateras att hemlösa barns rättigheter och behov i Malmö är i stort sett osedda. Enligt
rapporten krävs stora förändringar vad gäller organisation och arbetssätt i Malmö stad för att
barnkonventionen ska kunna realiseras i verkligheten. Därför anser vi att det behövs
skyndsamt tillsättas en utredning om hur hemlösa barns rättigheter säkerställs i nämndens
verksamhet i enlighet med barnkonventionen.
Då våra förslag på hur hemlösa barns rättigheter ska säkerställas inte fick stöd valde vi att
reservera oss i ärendet.

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

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

197

Handlingsplan för utveckling av socialtjänstens stöd och
insatser till barn och unga i Malmö stad 2017-2019informationsärende

ASN-2020-4599
Sammanfattning

Ärendet informerar om uppföljningen av Handlingsplan för utveckling av socialtjänstens stöd
och insatser till barn och unga i Malmö stad 2017–2019 samt om hur förvaltningen fortsätter
arbetet med att förbättra stödet och insatserna till barn och unga. Barns och ungas
uppväxtvillkor är angelägen fråga för Malmö stad. Att alla barn som behöver det ska få rätt
stöd i rätt tid är en prioriterad fråga för arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Det finns
flera olika styrdokument som stödjer arbetsmarknads- och socialnämndens arbete i denna
fråga.
Handlingsplanen antogs av kommunstyrelsen i maj 2017, med syfte att säkerställa en
gemensam styrning och inriktning för de fem stadsområdesförvaltningarnas och sociala
resursförvaltningens utvecklingsarbete när de organiserades i en förvaltning.
Implementeringen av handlingsplanen har skett enligt kommunstyrelsens anmodan till
arbetsmarknads- och socialnämnden om att integrera den i mål och åtaganden. Flera åtgärder
har genomförts för en tydligare styrning och ledning av nämndens arbete.
Förvaltningens gemensamma arbete med andra berörda förvaltningen behöver styras och
samordnas särskilt, vilket sker dels genom delat ansvar för att bidra till uppfyllelse av
kommunfullmäktiges mål, dels genom Samverkan Barn och unga i Malmö (SBUM) som har i
uppdrag att under 2020 ta fram en handlingsplan för gemensamma åtgärder för ett bättre
stöd till barn och unga.
Förvaltningen bedömer att Handlingsplan för utveckling av socialtjänstens stöd och insatser
till barn och unga i Malmö stad 2017–2019 inte behöver förlängas, genom att
handlingsplanens mål avseende att fokusera på stöd och insatser till barn och unga nu
säkerställs av en tydligare styrning och ledning, samt genom att de prioriterade frågorna om
arbetet med barn och unga är integrerade i nämndens styrdokument.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-06-08 § 152.

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens information om
uppföljning av Handlingsplan för utveckling av socialtjänstens stöd och insatser till barn och
unga i Malmö stad 2017–2019.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar ärendet för kännedom till kommunstyrelsen,
förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
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Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §152 Handlingsplan för utveckling av socialtjänstens stöd och
insatser till barn och unga i Malmö stad 2017-2019- informationsärende
G-Tjänsteskrivelse Handlingsplan för utveckling av socialtjänstens stöd och insatser
till barn och unga i Malmö stad 2017-2019
Handlingsplan för utveckling av socialtjänstens stöd och insatser till barn och unga i
Malmö stad 2017-2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
Ärende: Handlingsplan för utveckling av socialtjänstens stöd och insatser till
barn och unga i Malmö stad 2017-2019 - Informationsärende
ASN-2020-4599
Detta ärende presenterades ursprungligen för arbetsmarknads- och socialnämnden på
sammanträdet den 25 maj, där nämnden förväntades fatta beslut. Samtliga oppositionspartier,
från höger till vänster, var dock mycket tveksamma till beskrivningen av de mål som fanns i
handlingsplanen för utveckling av socialtjänstens stöd och insatser till barn och unga i Malmö
stad.
Arbetsmarknads- och socialnämndens ledamöter och ersättare kunde läsa att syftet med
handlingsplanen bedömdes som uppfyllt. Det framstår som mycket märkligt att mål som ”I
Malmö stad behöver barn inte vänta, barn får snabbt det stöd och de insatser de behöver” och
”Alla barn som har behov av samhällsstöd ska ha tillgång till rätt vårdform som kan matcha
barnens behov” samtidigt som vi vet att köerna till insatser är väldigt långa. Inte nog med att
utredningstiderna är långa och inte sällan dessutom längre än vad socialtjänstlagen tillåter,
dessutom väntade exempelvis 70 barn i jourhem under 2019 för att man inte kunde hitta en
stadigvarande placering i familjehem.
Moderaterna och Centerpartiet kan nu när ärendet kommit tillbaka konstatera att det framgår
tydligt att målen i handlingsplanen inte är uppfyllda.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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§

198

Överklagande av Kammarrättens i Göteborg dom den 29 maj
2020 i mål nr 593-20

ASN-2020-7660
Sammanfattning

Kammarrätten i Göteborg har genom dom den 29 maj 2012 i mål nr 593-20 konstaterat att
Malmö kommun efter utgången av en enskilds etableringstid ska anses vara
bosättningskommun enligt socialtjänstlagen. Den enskilde hade av sin anvisningskommun
Staffanstorp enligt bosättningslagen under etableringstiden blivit placerad i en bostad i
Malmö kommun. Efter etableringstidens utgång frånsade Staffanstorp sig allt ansvar.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad anser att förvaltningsrättens dom är
korrekt och att Malmö kommuns arbetsmarknads- och socialnämnd har ett sådant
beaktansvärt intresse i målet att nämnden bör tillerkännas talerätt. Arbetsmarknads- och
socialnämnden föreslås att besluta om att överklaga kammarrättens dom och skicka till
ärendet bifogat överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun överklagar Kammarrättens i
Göteborg dom den 29 maj 2020 i mål nr 593-20 till Högsta förvaltningsdomstolen i enlighet
med bifogad överklagandeskrivelse.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden

Ordförande Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Ann-Marie Hansson (S), bifall till
föreliggande förslag till beslut.
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer eget, med fleras, bifallsyrkande mot Simon Enqvist (SD)
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med eget bifallsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) avser inkomma med en reservation, bilaga.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse_överklagande av KRG 593-20
Överklagande av Kammarrättens i Göteborg dom den 29 maj 2020 i mål nr 593-20
kammarratten-dom-593-20-och-forvaltningsratten-dom--15109-19

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
ASN-2020-7660
Överklagande av Kammarättens i Göteborg dom den 29 maj 2020 i mål nr 593-20

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) för Malmö Stad, ondgör sig i en
debattartikel i Svenska Dagbladet över ”social dumpning” och över Staffanstorps kommun.
Staffanstorps kommuns inställning har sedan många år varit glasklar.
1. De köper inte in bostäder, såsom villor och bostadsrättslägenheter, och erbjuder
dessa till nyanlända.
2. De bygger inte områden som består av tillfälliga barackbostäder.
3. De låter inte nyanlända gå före i andra i bostadsköer.
4. De ger inte försörjningsstöd (socialbidrag) åt illegala invandrare.
5. Moderaterna i Staffanstorp har under många år krävt/verkat för ett totalt
flyktingstopp.
6. Staffanstorps kommun har som en av få kommuner en integrationsplikt.
Skälen till Staffanstorps ställningstagande är att de inte tror att man långsiktigt bygger ett rättvist och
välintegrerat samhälle genom orättvisor. Ett nej på asylansökan måste också i konsekvensens namn
innebära ett nej till välfärdssamhällets system.
De som inte har skyddsskäl ska inte stanna i landet. De som får stanna i landet ska bidra till samhället.
Staffanstorps strategi har varit lyckosam. I och med deras integrationsplikt så är de år efter år den
kommun i Skåne som har högst tal gällande att få svenskar som är födda utanför Europa i Arbete. De
placerar sig ofta högt i olika kvalitetsmätningar och är en relativt trygg kommun.
Deras lyckosamma strategi innebär dock att de inte klarar så stora volymer av nyanlända som kommit,
framför allt de senast 5-10 åren.
Malmö har genom åren valt den andra vägen. Mångfald, utanförskap och kravlöshet.
Stjernfeldt Jammeh (S) är en del av det socialdemokratiska etablissemanget. Det toppskick inom
partiet som påverkar den nationella politiken. Socialdemokraterna har styrt Malmö oavbrutet de
senaste 25 åren och med få avbrott under större delen de senaste 100 åren.
Socialdemokraterna i Malmö är nu upprörda över ett rättsfall där Staffanstorps kommun fick rätt mot
Malmö stad i Kammarrätten. Stjernfeldt Jammehs (S) ilska handlar om ett fall rörande en nyanländ
familj som anvisades till Staffanstorps kommun. Eftersom tillgänglig bostad ej fanns att uppbringa
inom Staffanstorps kommun så ska de, enligt Socialtjänstlagen, söka tillgänglig bostad där det går att
finna. Ledig bostad fanns i Malmö, 15 km från Staffanstorp.
Sveriges kommuner är enligt lag etableringsansvariga för de nyanlända som anvisas till kommuner.
Etableringstiden gäller under två år. En lagstiftning som Socialdemokraterna var drivande att införa.
Denna lagstiftning gör att familjen är Malmös ansvar efter två år, såvida familjen inte är
självförsörjande. Vilket de inte är.
Stjernfeldt Jammeh (S) välkomnade denna lagstiftning. Samma lagstiftning som hon nu vidare vill
bestrida i Högsta Förvaltningsdomstolen och får hon inte rätt där så säger hon att hon ska gå till sina
partikamrater i Stockholm och få lagen ändrad – så att den passar henne.
Socialdemokraterna kallar det ”social dumpning”, men kanske hade familjen varit självförsörjande om
Malmö stad haft en normal syn på kravställande, självförsörjning och bidragsberoende.
Kanske är det så att Malmö stad ägnat sig år ”social dumpning” under årtionde genom sina politiska
vägval? Stjernfeldt Jammeh (S) verkar också lägligt ha glömt alla de fall där Malmö placerat
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nyanlända i andra kommuner, bland annat i Staffanstorp, vilket avslöjades efter SVTs debattprogram
Opinion Live i januari 2018.
Nu försöker Socialdemokraterna i Malmö att beskylla skötsamma kommuner för Malmös problem. För
i Stjernfeldt Jammehs Malmö är det alltid någon annans fel till stadens problem. Malmö har genom sin
politik sått i vind och får nu skörda i storm.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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§

199

Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads
köp av boende med stöd

ASN-2018-22411
Sammanfattning

Konkurrensverket uppmärksammade i samband med en granskande reportageserie i SVT
Skåne december 2018 att Malmö stad köpt boende med stöd utan att annonsera i enlighet
med gällande upphandlingsbestämmelser.
I en skrivelse från Konkurrensverket daterad 2018-12-19 ombads Malmö stad redogöra för
vad som hänt samt att inkomma med kopior på avtal som har ingåtts mellan 2016-01-01 och
2018-01-01. Utifrån begäran redovisade arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad
2019-01-25 efterfrågade uppgifter avseende såväl den leverantör som angetts i SVT:s
reportage som de leverantörer som vanligen används som alternativ till granskad leverantör
för aktuell målgrupp.
På begäran om komplettering 2019-04-02 lämnade arbetsmarknad- och socialnämnden 201904-30 ett svar och en förteckning med såväl skriftliga som muntliga avtal. De avsåg köp av
”boende med stöd” under åren 2018 och 2019, uppgift om vilka leverantörer, beslutsdatum,
den tids-period som avtalen omfattat samt avtalens värde. I svaret uppgavs att redovisade
avtal kan gälla olika former av ”boenden med stöd” från olika typ av leverantörer.
I ytterligare begäran om komplettering från Konkurrensverket 2019-05-14 efterfrågades
uppgifter om vilka tjänster olika former av boenden tillhandahållit, vilka köp som gjorts av
respektive tjänst, kopior av avtal samt fakturor styrkande de muntliga avtalen avseende typ av
tjänst och till vilket värde. Svar lämnades 2019-08-27 i form av ett yttrande med förteckning
och bilagor från arbetsmarknads- och socialnämnden, ASN-2018-22411. Alla tillhörande
fakturor skickades till Konkurrensverket postalt.
Konkurrensverket har därefter 2019-10-08 inkommit med ytterligare begäran om
komplettering. Då arbetsmarknads- och socialnämnden i tidigare yttrande lämnat uppgift om
att de boenden med stöd som köps är av olika slag efterfrågas beskrivningar av de olika
tjänsterna och varför det rör sig om tjänster av olika slag. De vill även veta om inköp av
samma typer av boenden med stöd fortsatt göras under 2019, och om så varit begär de en
sammanställning av dessa. Kompletterande uppgifter och handlingar samlades in och var
Konkurrensverket tillhanda den 2019-11-01.
Konkurrensverket inkom med ytterligare en begäran om komplettering till förvaltningen
2020-03-10 där de vill veta hur kraven skiljer sig på de olika leverantörerna beroende på
vilken typ av boende med stöd förvaltningen köper. De vill veta om en upphandling har
publicerats och hur inköp av de olika kategorierna redovisas samt få en redovisning av det
senast gjorda köpet i augusti 2019 med tillhörande avtal eller faktura som styrker köpet.
Ytterligare en ny kompletteringsbegäran med tre frågor inkom till arbetsmarknads- och
socialnämnden 2020-06-04. Arbetsmarknads- och socialnämnden ombeds svara senast 202006-22.
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Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrande avseende Konkurrensverkets
begäran om kompletterande uppgifter gällande Malmö stads köp av boende med stöd enligt
förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Konkurrensverket.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson, Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C) avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse- Konkurrensverket,upphandlingstillsyn avseende Malmö stads
köp av boende med stöd
Yttrande-Begäran om kompletterande uppgifter gällande Malmö stads boende med
stöd
Avtal

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
Ärende: Godkännande av upphandlingsdokument avseende boendeplatser
med stöd
ASN-2020-7099
Moderaterna och Centerpartiet kan än en gång konstatera att bristerna vid köp av boende med
stöd har varit, och fortfarande är, stora. Malmöbornas pengar flödar fritt till olika aktörer utan
kontroll, uppföljning och dokumentation. Att Konkurrensverket åter igen begär komplettering
är i sig väldigt talande för omfattningen av bristerna.
Det är uppenbart att en extern granskning har varit nödvändig för att komma till rätta med
problemen. Att det nu ska genomföras en upphandling avseende boendeplatser med stöd är bra
och något vi välkomnar. Behovet av ordning och reda är alldeles uppenbart.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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Särskillt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
Ärende: ASN-2018-22411

Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads köp av boende med stöd
Under det Socialdemokratiska styret har Malmö hamnat i en spiral av förfall. Man har tappat
överblicken över staden och dess problem som växer sig allt större medan kostnaderna skenar iväg.
Efterdyningarna av Konkurrensverkets tillsyn av Malmö stads upphandlingar har med tydlighet
blottlagt ett symptom på den politiska misskötsel som Malmö lidit av i decennier och som blir allt mer
akut för varje år.
Att inte kunna redovisa för hur stadens ekonomiska resurser hanteras och spenderas är oförsvarbart
inte bara på grund av att man brister i sitt ansvar som styret har gentemot skattebetalarna utan också
för att denna typ av oaktsamhet öppnar dörren för korruption och att kriminella element kan utnyttja
systemet.
Sverigedemokraterna anser att Malmö behöver ett andrum för att kunna återta kontrollen, och för att
se till att vi inte hamnar i en liknande sits igen i framtiden behövs ett nytt styre som kan ta sitt ansvar
för stadens invånare.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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§

200

Inrättande av förvaltningsövergripande myndighetsutskott 2020
samt val av ledamöter till myndighetsutskottet

ASN-2020-6245
Sammanfattning

Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska myndighetsutskotten behandla
vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild. Reglementet ger nämnden
möjlighet att vid behov inrätta flera utskott. Enligt reglementet ska utskotten bestå av tre
ledamöter och tre ersättare och nämnden ska utse en ordförande och en vice ordförande. Ett
utskott är enligt nämndens reglemente beslutsfört med tre ledamöter närvarande.
Utifrån den rådande samhällssituationen med spridning av covid-19 beslutade
arbetsmarknads- och socialnämnden den 26 mars 2020, § 84 att utse ett
förvaltningsövergripande myndighetsutskott under perioden 26 mars- 3 juli 2020 vilket har
möjlighet att behandla ärenden från myndighetsutskott 1, 2 och 3 i de fall dessa inte kan
sammanträda. Arbetsmarknads- och socialnämnden gav ordföranden möjlighet att utse
ledamöter och ersättare till det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet för att
säkerställa utskottets beslutsförhet under perioden 26 mars- 3 juli 2020.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 25 maj, § 158 att inrätta ett
förvaltningsövergripande myndighetsutskott under perioden 6 juli- 14 augusti 2020 vilket ska
behandla ärenden från myndighetsutskott 1, 2 och 3. Ordföranden föreslås få möjlighet att
även kunna utse ledamöter och ersättare till det förvaltningsövergripande
myndighetsutskottet under perioden 6 juli- 14 augusti för att säkerställa utskottets
beslutsförhet under sommaren.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger ordföranden möjlighet att utse ledamöter och
ersättare till det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet för att säkerställa utskottets
beslutsförhet under perioden 6 juli- 14 augusti 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ledamöter och ersättare ska ersättas av
företrädare från samma parti eller i enlighet med valteknisk samverkan.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med tilläggsyrkande, att ledamöter och
ersättare ska ersättas av företrädare från samma parti eller i enlighet med valteknisk
samverkan.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med Helena Nannes (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med Helena Nannes (M)
tilläggsyrkande.

Paragrafen är justerad
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§

201

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19200

Paragrafen är justerad
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§

202

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19189

Paragrafen är justerad
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§

203

Förslag till revidering av delegationsordning utifrån
bestämmelser om utreseförbud

ASN-2020-7885
Sammanfattning

I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av
nämndens beslutanderätt åt t.ex. ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson som är anställd
på förvaltningen.
I syfte att minska hedersrelaterat våld och förtryck, har riksdagen beslutat om nya regler som
rör barnäktenskap. Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i högst
fyra år. Genom det nya brottet blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett
äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Riksdagen har även beslutat om ett
utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller
att könsstympas. Ett utreseförbud ska utgöra dels hinder mot att utfärda pass, dels skäl för att
återkalla pass. Det ska vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett
utreseförbud.
Bestämmelser om utreseförbud införs i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och utifrån det föreslås tillägg i delegationsordningen.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger till punkterna 12.28, 12.29, 12.30, 12.31 och
12.32 i delegationsordningen enligt förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att den reviderade delegationsordningen
gäller från och med den 1 juli 2020.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ASN 20-06-17 Revidering av delegationsordningen

Paragrafen är justerad
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§

204

Förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden där
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut inte kan avvaktas

ASN-2020-7886
Sammanfattning

Föreligger 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.
Ärendet föranleds av nya regler i LVU som innebär att socialnämnden får besluta om
tillfälligt utreseförbud, om det är sannolikt att ett utreseförbud behövs, och rättens beslut om
utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att den unge förs utomlands eller
lämnar Sverige. Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas, får
nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett
sådant förbud (LVU 31 d).
Beslutet föreslås ersätta tidigare beslut om förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden
där arbetsmarknads- och socialnämndens beslut inte kan avvaktas.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar Sedat Arif (S), Joel Laguna (L), Ann-Marie
Hansson (S), Anders Nilsson (S), Pernilla Hagen (S), Janne Grönholm (MP), Helena Nanne
(M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C) att fatta beslut i
ärenden där arbetsmarknads- och socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 6 § 2 st.
LVU, 6 a § LVU, 11 § 3 st. LVU, 27 § 2 st. LVU, 31 d § LVU, 43 § 2 p. LVU samt 13 § 2 st.
LVM.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer detta beslut som gällande och att det
ersätter tidigare beslut om förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden där nämndens
beslut inte kan avvaktas.
Beslutet skickas till

Avdelningschef IFO Utredning
Enhetschefer IFO Utredning
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ASN 20-06-17 - Förordnande av ledamot

Paragrafen är justerad
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§

205

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

1.Nämnden informeras om den nya organisationen som träder i kraft den 1 juli 2020.
2.Information och uppdatering gällande Covid-19 och semesterplanering under
sommarperioden.
3.IVO kommer att göra en tillsyn av 5 stycken verksamheter, HVB-hem, under sommaren.
Rapporterna anmäls till nämnden efter avslutad tillsyn.
4.Revisionen gör en fördjupad granskning inom området för barn och unga. De fokuserar på
tre områden: orosanmälningar, barnavårdsutredningar och uppföljning av insatser.
5.Den tidigare inkomna 6:6A-anmälan avseende arbetsmiljön inom socialtjänstavdelningen i
Väster är avslutad av och Arbetsmiljöverket, med de åtgärder arbetsgivaren redovisat i möte
med arbetsmiljöverket samt förvaltningens svarsskrivelse.
5.Britt-Marie Pettersson tackar för ett gott samarbete under året.
Sedat Arif tackar för gott samarbete i nämnden och önskar en glad sommar.

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





Månadsstatistik till arbetsmarknads- och socialnämnden - personer utan
uppehållstillstånd maj 2020
Månadsstatistik arbetsmarknads- och socialnämnden maj 2020
Översikt fördjupade granskningar juni 2020

Paragrafen är justerad

