1

Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-24 kl. 09:00-12:45

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen rum 317

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Lars Eriksson (C) ersätter Charlotte Bossen (C)
Simon Enqvist (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Linus Nilsson (SD) ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Rebecka Bichis (avdelningschef)
Anna von Reis (avdelningschef)
Katja Ligneman (avdelningschef)
Rikard Vroland (avdelningschef)
Lotta Heckley (förvaltningscontroller)
Alice Berg (nämndsekreterare)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen
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Lokalbehovsplan

ASN-2019-9295
Sammanfattning

I arbetsmarknads- och socialnämnden reglemente § 41 anges att nämnden ytterst ansvarar för
att behovet av lokaler och lägenheter är tillgodosett inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden ska årligen till kommunstyrelsen inkomma med en bedömning av sina behov av
lokaler och lägenheter inom ett 10-års perspektiv.
Arbetsmarknads- och socialnämnden gör bedömningen att befolkningsutvecklingen kommer
att innebära fortsatt större behov av lokaler för nämndens verksamheter. Det finns även
faktorer i omvärlden, som till exempel bostadsbristen, digitalisering, översyn av
socialtjänstlagen och ökad samlokalisering som kommer att påverka arbetssätt och
utformning av lokaler under perioden 2021–2030.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 196.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2021-2030 och skickar den
till kommunstyrelsen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
uppdrar åt förvaltningen att återkomma i november med en fördjupad analys avseende
lokalbehovsplanen och lokalkostnader.
Yrkanden

Lars Eriksson (C) yrkar, med instämmande av Helena Nanne (M) att ärendet ska
återremitteras.
Helena Nanne (M) yrkar att förvaltningen ska återkomma till nämnden med en fördjupad
analys avseende lokalbehovsplanen och lokalkostnader i november.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Lars Erikssons (C) återremissyrkande samt bifall till
föreliggande förslag med föreslaget tillägg av Helena Nanne (M).
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer först proposition på Lars Erikssons (C) yrkande
om återremiss, avslag mot bifall. Ordförande finner att nämnden avslår återremissyrkandet.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag på
lokalbehovsplan med Helena Nannes (M) tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden
godkänner det.
Reservationer / särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga.
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Lars Eriksson (C), Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M)
reserverar sig muntligt mot beslutet att inte återremittera ärendet.
Beslutsunderlag





§196 Lokalbehovsplan
G-Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsplan 2021-2030
Lokalbehovsplan ASN 2021-2030
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-9295
Lokalbehovsplan
I lokalbehovsplanen förenklas orsakerna bakom den strukturella hemlösheten genom att förvaltningen
skriver att den strukturella hemlösheten är en konsekvens av bostadsbristen. Majoriteten av Malmös
hemlösa är utländska medborgare. Den strukturella hemlösheten har ökat i staden i samband med att
fler nyanlända anlänt till Malmö. Invandringen är den huvudsakliga orsaken till den strukturella
hemlösheten i Malmö då nyanlända ofta saknar förankring på bostadsmarknaden.
Enligt den föreslagna lokalbehovsplanen är det avgörande för hemlösa hushålls möjligheter att få
tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden, att hyresvärdarna godkänner försörjningsstöd,
etableringsersättning och andra bidrag som inkomst. Man skulle också kunna skänka bort bostäder till
alla som anländer till Malmö. Men sådana förslag är oseriösa och verklighetsfrånvända.
Har man inte råd med en bostad i Malmö så får man bo i en annan kommun där bostäder är billigare.
Vi har inte marknadshyror i Sverige men vi har en bostadsmarknad. Tanken med en bostadsmarknad
är att den som kan efterfråga de tillgängliga bostäderna ska kunna förvärva eller hyra en bostad.
Malmö genomgår en social statushöjning som är bra för staden då Malmö under en lång tid haft en
alltför hög arbetslöshet. Sverigedemokraterna anammar ett tillstånd där fler som har råd med bostäder
i Malmö flyttar till staden och de som inte har råd med bostäder i Malmö flyttar till andra kommuner.
Det skulle i praktiken höja skattekraften i Malmö, som även den under en lång tid varit alltför låg.
Sverigedemokraterna är emot att hemlösa får bo i villor bara för att de har åtta eller nio barn. Med
tanke på att dessa familjer är nästan alltid nyanlända och har svårt att få ett jobb, innebär det i
praktiken att de inte kommer kunna flytta till ett eget boende och kommer bo i en villa, finansierad av
socialtjänsten, under en lång tid framöver. Har man skaffat många barn och inte tänkt på
boendesituationen så får man acceptera att det inte är någon självklarhet att hela familjen ska bo
under ett tak. Vill man att hela familjen ska bo under ett tak får man börja jobba och förtjäna ett
uppehälle.
Den styrande minoriteten i Malmö har som mål att Malmö ska bli en halvmiljonstad. I
lokalbehovsplanen kan man läsa att de befolkningsökningar som vi kommer se fram till 2023 kommer
resultera i att nämnden behöver mer resurser. Det är viktigt att det förs en dialog mellan förvaltningen
och styret så man hittar en balans mellan förvaltningens behov och den styrande minoritetens
meningslösa mål om att Malmö ska bli en halvmiljonstad. Redan idag är förvaltningen hård pressad
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och har svårt att följa rådande lagstiftning, bland annat när det gäller den lagstadgade utredningstiden
för barnavårdsutredningar. Redan idag har arbetsmarknads- och socialnämnden enorma underskott i
budgeten varje år.
I lokalbehovsplanen kan man läsa att det är svårt att prognostisera migrationen på längre sikt. Detta är
ett resultat av den liberala invandringspolitiken som förs i Sverige. Fler partier borde stödja en restriktiv
invandringspolitik där Sverige skaffar sig en större kontroll över vilka som kommer in i landet, genom
att asylinvandring ersätts med att Sverige tar emot kvotflyktingar. Antalet kvotflyktingar som Sverige
tar emot ska bestämmas genom den mottagningskapacitet som Sverige har. Genom ett sådant
system skulle det bli enklare för olika myndigheter och förvaltningar att göra prognoser på lång sikt.
Sverigedemokraterna motsätter sig Mallbo då det i praktiken innebär att vi inför ”social housing” i
Malmö och skapar ett A- och B-lag på bostadsmarknaden. Det är ett accepterande av den nyfattigdom
som breder sig ut i Sverige. Vi sverigedemokrater stödjer inte detta.

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)

