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241

Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende bistånd till strukturellt
hemlösa barnfamiljer

ASN-2019-10088
Sammanfattning

Janne Grönholm (MP) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 14 juni 2019. I initiativet
föreslås nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag kring arbetet
med strukturellt hemlösa familjer. Janne Grönholm (MP) föreslår även att bistånd enligt 4
kap. 2 § SoL för strukturellt hemlösa barnfamiljer ska återinföras tills dess att förvaltningen
färdigställt förslag utifrån uppdraget.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
konsekvensanalys av ändrad rättspraxis med fokus på barn- och arbetsmiljöperspektivet i
september 2019.
På sammanträdet redogör avdelningscheferna Anna von Reis och Rikard Vroland om
förvaltningens vägledning utifrån tolkning av ändrad rättspraxis.
Ordförande ajournerar sammanträdet kl. 09:50 - 10.10.
Yrkanden

Janne Grönholm (MP) yrkar i nämndinitiativet följande:
-Att Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt
genomföra en fullständig barnkonsekvensanalys av den nya praxisen
- Att förvaltningen utifrån barnkonsekvensanalysen återkommer med förslag på hur
nämnden ska jobba med strukturellt hemlösa barnfamiljer i framtiden
- Att förvaltningen beviljar bistånd enligt den gamla praxisen utifrån 4 kap. 2 § i
socialtjänstlagen för strukturellt hemlösa barnfamiljer tills nämnden har möjlighet
att politiskt ta ställning till utredningen och dess rekommendationer.
Linda Svensson (V) och Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Janne Grönholms (MP) förslag i
nämndinitiativet.
Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Helena Nanne (M) och Magnus Olsson (SD), att
nämndintiativets att-sats 1 och 2 ska anses besvarade, avslag på att-sats 3 samt att
förvaltningen ska återkomma med en konsekvensanalys av ändrad rättspraxis med fokus på
barn- och arbetsmiljöperspektivet i september 2019.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på Janne Grönholms (MP) yrkande i
nämndinitiativet mot sitt eget yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller Sedat Arifs (S)
yrkande, att nämndintiativets att-sats 1 och 2 ska anses besvarade, avslag på att-sats 3 samt att
förvaltningen ska återkomma med en konsekvensanalys av ändrad rättspraxis med fokus på
barn- och arbetsmiljöperspektivet i september 2019. Votering begärs.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall Sedat
Arifs (S) förslag och Nej-röst för bifall Janne Grönholms (MP) förslag. Votering genomförs.
Voteringen utfaller med 10 Ja-röster, 3 Nej-röster. Arbetsmarknads- och socialnämnden
bifaller Sedat Arifs (S) yrkande. Voteringsbilaga biläggs protokollet.
Reservationer

Janne Grönholm (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga.
Linda Svensson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga.
Beslutsunderlag
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-06-20

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §241

Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende bistånd till strukturellt hemlösa
barnfamiljer, ASN-2019-10088
Ärende:

Voteringslist(or)
JA-röst för bifall till Sedat Arifs (S) yrkande. Nej-röst för bifall till Janne Grönholms (MP)
yrkande.
Ledamot

Ja

Sedat Arif (S), Ordförande
Joel Laguna Ascacivar (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Klaus Peter Nilsson (S), Ersättare
Linda Svensson (V), Ersättare
Claes Holmerup (M), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
10
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Reservation
Arbetsmarknad- och socialnämnden 20 Juni 2019
Ärende 30: Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende bistånd till strukturellt
hemlösa barnfamiljer
Centerpartiet är djupt oroade av situationen rörande hemlöshet i Malmö och speciellt för
hemlöshet bland barn, vilket i nuläget är uppskattas beröra 1300 individer. Det är oacceptabelt att
så många barn saknar en trygg punkt i vardagen i form av ett stabilt hem. Istället skyﬄas
barnfamiljer mellan olika nödlösningar av varierande standard. Varav ibland så pass låg att miljön
är rakt av otrygg för barn liksom vuxna.
Utifrån beslut av arbetsmarknad- och socialförvaltningens tjänstemän, som inte gått via oss
politiker, kommer strukturellt hemlösa endast att erbjudas akutboende i max fem dagar. Och som
vi vet kommer akutboende-lösningar oftast till en extremt hög kostnad. Det är också en ytterliga
administrativ börda för Malmö stads socialsekreterare som i nuläget redan har stora utmaningar
och hög arbetsbelastning.
Vi politiker har ett ansvar för att finna lösningar för hemlösa i Malmö, därför ser Centerpartiet det
som essentiellt att vi har långsiktiga lösningar, liksom underlag för att kunna ta rätt beslut utifrån
ny praxis. Situationen i nuläget är ohållbar och barn liksom dess föräldrar ska inte utsättas för en
sådan otrygghet liksom ovisshet i en redan utsatt situation. Information angående nya praxis
konsekvenser i antal barn och familjer behövs omgående som underlag för nämndens arbete med
dessa utmaningar.
De nya riktlinjerna behöver också ses över och vi politiker behöver ha möjlighet att yttra oss. Det
är beklagligt att en majoritet av partierna inte delade den uppfattningen. Regeländringar liksom
nya regler ska tas av politiker och intresset borde finnas för att se över denna ändring i praxis.
Speciellt i och med att det har potential att öka kostnaderna för hemlöshet i Malmö liksom göra
fler barn och barnfamiljer hemlösa.

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av:
Lars Eriksson (C)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2019-06-20
Nämndsinitiativ från Miljöpariet avseende strukturellt hemlösa familjer
Diarienr: ASN-2019-10088
I vår stad är 1300 barn hemlösa. Socialtjänsten i Malmö har under våren börjat
tillämpa en ny praxis som innebär att hemlösa barn enbart får bo en vecka i taget på
kortvariga och dyra akutboenden. Nämnden har inte tagit ett politiskt beslut om
förändringen utan förvaltningen har gjort en bedömning att den nya tolkningen har
stöd i rättspraxis.
I en stad med 1300 hemlösa barn kräver den nya situationen ett politiskt
ansvarstagande. Det duger inte att gömma sig bakom en ny tolkning av rättpraxis när
2% av stadens barn riskerar att kastas in i otrygghet. Därför föreslog Miljöpartiet en
återgång till den gamla praxisen tills en fullständig barnkonsekvensanalys av den nya
praxisen var genomförd. Men istället för att ge de mest utsatta barnen i vår stad en
hjälpande hand hänvisar styret tillsammans med M och SD dem till en otrygg tillvaro
på dyra akutboenden som är olämplga för barn. Det är ansvarslsöst.
En bra socialpolitik är den bästa garantin för social trygghet. Socialdemokraterna och
Liberalerna har tidigare stolt deklarerat att en bostad ska ses som en social rättighet.
Tydligen gäller denna rättighet inte för hemlösa barn. Miljöpartiet kommer att
fortsätta kämpa för varje Malmöbarns rätt till social trygghet.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

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 2019-06-20: Ärende 30. Ärende väckt av Janne
Grönholm (MP) avseende bistånd till strukturellt hemlösa barnfamiljer
Låt inte barnen lida
Vänsterpartiet yrkade bifall till Miljöpartiets nämndsinitiativ, då vårt yrkande föll reserverar vi
oss mot beslutet.
I veckan har rapporter kommit om att socialsekreterare i Malmö Stad känner stor oro för de
nya riktlinjer förvaltningens chefer tagit fram gällande beviljande av bistånd för boende. I
Malmö fanns i slutet av förra året 1347 hemlösa barn. Enligt kartläggningen som Malmö stad
själva har gjort saknar nästan 2 procent av alla Malmöbarn ett hem.
Socialsekreterare flaggar för att de nya direktiven - att avslå bistånd gällande boende till
strukturellt hemlösa individer och familjer - kommer påverka 97% av Malmös alla hemlösa
barn. Nu kan dessa familjer endast beviljas en veckas akutplacering och sedan förväntas de
lösa sin situation på egen hand. De nya riktlinjerna har skapat oro bland socialsekreterare i
Malmö, flera av dem anser att de utsätter barnfamiljer för stor stress och säger att besluten
kan strida mot FN:s barnkonvention. De uttrycker också oro över att hanteringen av
nödbistånd ska bli övermäktig, synpunkter fackförbundet SSR i Malmö Stad framfört på
mötet.
Nämndsinitiativet vi idag skulle besluta om handlar om att stoppa de nya direktiven tills dess
att mittenstyrets konsekvensanalys är gjord. Vi i Vänsterpartiet kan ana vad en sådan kan
komma fram till: sunt förnuft säger att dessa barn knappast får en trygg uppväxt, att
skolgången blir lidande och att risken att de kommer att behöva stöd från kommunen långt
längre än lösning av boende när de är små kommer att behövas. Vi tyckte dock att då den
ändå ska göras, borde nämndsinitiativet gå igenom. Då vårt yrkande föll reserverar vi oss
mot beslutet.
Malmö den 20 juni 2019
Linda Svensson (V)
Med instämmande av
Mats Högelius (V)

