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Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende akutboenden för
strukturellt hemlösa barnfamiljer

ASN-2019-14026
Sammanfattning

Janne Grönholm (MP) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 11 september 2019. I
initiativet föreslås nämnden uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att driva
akutboenden i egen regi samt att erbjuda stödfunktioner för barn och vuxna på boendena.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
skriftlig konsekvensanalys, som är tillgänglig för allmänheten, av ändrad rättspraxis med fokus
på barn- och arbetsmiljöperspektivet till mötet i oktober.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten
att komma med förslag att driva akutboenden i egen regi samt beakta intentionerna i
initiativet.
Yrkanden

I nämndinitiativet yrkar Janne Grönholm (MP):
1. Att arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att driv akutboenden i
egen regi för strukturellt hemlösa barnfamiljer.
2. Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att erbjuda ändamålsenliga stödfunktioner för
både barn och vuxna på boenden.
3. Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en skriftlig
konsekvensanalys, som är tillgänglig för allmänheten, av ändrad rättspraxis med fokus på
barn- och arbetsmiljöperspektivet till mötet i oktober.
Helena Nanne (M) yrkar avslag på Janne Grönholms (MP) yrkanden och yrkar att
arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på
hur akutboenden kan ordnas till en lägre kostnad oavsett driftsform.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag till yrkande 1 och 2 av Janne Grönholm (MP), bifall till
yrkande 3 samt yrkar att nämnden ska uppdra förvaltningen att utreda möjligheten att komma
med förslag att driva akutboenden i egen regi samt beakta intentionerna i initiativet.
Janne Grönholm (MP) och Mats Högelius (V) yrkar bifall till Rose-Marie Carlssons (S)
yrkanden och avslag på Helena Nannes (M) yrkande.
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag på Janne Grönholms (MP) yrkanden i nämndinitiativet.
Beslutsgång
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ämnar först ställa proposition på sitt eget yrkande, att
nämnden ska uppdra förvaltningen att utreda möjligheten att komma med förslag att driva akutboenden i
egen regi samt beakta intentionerna i initiativet, mot Helena Nannes (M) yrkande, att arbetsmarknadsoch socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på hur akutboenden kan ordnas till
en lägre kostnad oavsett driftsform och Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande på nämndinitiativets
beslutsats 1-3. Nämnden godkänner beslutsgången.
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Ordförande ställer proposition på Rose-Marie Carlssons (S) yrkande, Helena Nannes (M)
yrkande och Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller
Rose-Marie Carlssons (S) yrkande att nämnden ska uppdra förvaltningen att utreda
möjligheten att komma med förslag att driva akutboenden i egen regi samt beakta
intentionerna i initiativet.
Ordförande ställer sedan proposition på nämndinitiativets beslutssats 3, att nämnden ger
förvaltningen i uppdrag att återkomma med en skriftlig konsekvensanalys, som är tillgänglig för allmänheten,
av ändrad rättspraxis med fokus på barn- och arbetsmiljöperspektivet till mötet i oktober. Ordförande
finner att nämnden bifaller det.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet.
Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag




Nämndsinitiativ avseende akutboenden för hemlösa barnfamiljer
Tilläggsyrkande Nämndinitiativ avseende akutboenden för hemlösa barnfamiljer
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Nämndsinitiativ avseende akutboenden för hemlösa barnfamiljer
Sverigedemokraterna reserverar sig mot nämndsinitiativet om att utreda möjligheten att driva
akutboenden i egen regi.
Inget barn lever på gatan i Malmö idag och i de insatser som finns för hemlösa barnfamiljer uppnås en
skälig levnadsstandard.
Sverigedemokraterna anser inte att det föreligger skäl för Malmö stad att driva akutboenden i egen
regi utan förespråkar andra lösningar där man till exempel ser över möjligheten att anskaffa boende till
hemlösa familjer i andra kommuner där kostnadseffektiva boendelösningar är mer tillgängliga.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)

