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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-28 kl. 09:00-13:00

Plats

Kungsgatan 13, hörsalen 317

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Ann-Marie Hansson (S)
Ulla Herbert (L) ersätter Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Louise Arndt (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Linus Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)
Jeanette Lebedies Nord (controller)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-12-04
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Ärende väckt Helena Nanne (M) angående behandlingshemmet
Narconon

ASN-2019-17694
Sammanfattning

Helena Nanne (M) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 19 november 2019. I
initiativet föreslås nämnden uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att upphöra
med placeringar på behandlingshemmet Naconon.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att tillskriva Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med begäran om en förnyad
granskning av behandlingshemmet Narconon med anledning av de uppgifter som
framkommit i media.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att återkomma med förslag på skrivelse till Kommunförbundet Skåne med syfte att
upphandlingen med Narconon inte ska förlängas.
Yrkanden
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på nämndinitiativet angående behandlingshemmet
Narconon. Vidare yrkar Rose-Marie Carlsson (S) följande tillägg:
Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att tillskriva Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med begäran
om en förnyad granskning av behandlingshemmet Narconon med anledning av de
uppgifter som framkommit i media.
Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist, bifall till förslaget i
nämndinitiativet, att nämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att
upphöra med placeringar på behandlingshemmet Narconon. Helena Nanne (M) yrkar, vid det
fall nämnden avslår initiativets yrkande, följande tillägg:
Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma med förslag på skrivelse till Kommunförbundet
Skåne med syfte att upphandlingen med Narconon inte ska förlängas.
Anders Nilsson (S) och Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till Rose-Marie Carlssons (S)
tilläggsyrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Rose-Marie Carlssons (S) och Helena Nannes (M)
tilläggsyrkanden.
Mats Högelius (V) och Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till Helena Nannes (M)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) avser först ställa proposition på nämndinitiativets
yrkande för att sedan ställa proposition på de två tilläggsyrkandena var för sig. Nämnden
godkänner beslutsgången.
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Ordförande ställer proposition på nämndinitiativets yrkande, att nämnden uppdrar åt
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att upphöra med placeringar på behandlingshemmet
Narconon mot Rose-Marie Carlsson (S) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden
avslår yrkandet.
Sedan ställer ordförande proposition på sitt eget tilläggsyrkande, att arbetsmarknads- och
socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att tillskriva Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) med begäran om en förnyad granskning av behandlingshemmet
Narconon med anledning av de uppgifter som framkommit i media. Ordförande finner att
nämnden bifaller det.
Sist ställer ordförande proposition på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande, att
arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att
återkomma med förslag på skrivelse till Kommunförbundet Skåne med syfte att
upphandlingen med Narconon inte ska förlängas. ordförande finner att nämnden bifaller det.
Reservationer / Särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig mot
beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Helena Nanne (M) angående Narconon
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Nämndsinitiativ från Helena Nanne (M) angående Narconon

Sverigedemokraterna finner att behandlingshemmet Narconons nära kopplingar till Scientologi
rörelsen är oroväckande. Flera av de påståenden och beskrivningar av behandlingar som förekommer
i Narconons material är missvisande och saknar vetenskaplig grund. Detta är problematiskt eftersom
de patienter som söker sig till behandlingshemmet gör det på eventuellt felaktiga grunder.
Utöver detta finns det även en oro att behandlingshemmet används som en rekryteringsplats för
Scientologi rörelsen vilket vore mycket allvarligt med tanke på den utsatta situation som vårdtagaren
befinner sig i. Sverigedemokraterna anser att det beslut som tagits av nämnden om att tillsätta en ny
utredning av Narconons behandlingar samt en stark rekommendation om att ej förlänga vid
kontraktstidens slut är väl avvägt.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Ärende: Ärende väckt av Helena Nanne (M) angående behandlingshemmet
Narconon
ASN-2019-15690
SVT Nyheter rapporterar den 19 november 20191 om att ett behandlingshemmet Narconon i
Eslöv, med starka kopplingar till Scientologirörelsen, använts i stor utsträckning för
kommunernas placering av personer med missbruksproblematik. Malmö stad är enligt
rapporteringen den kommun som placerar på behandlingshemmet i störst utsträckning. Av de
18 miljoner som olika kommuner har betalat för placeringar står Malmö stad för 7 miljoner.
Behandlingshemmets metoder är utvecklade av scientologins grundare och har tidigare dömts
ut av Socialstyrelsens medicinska expert som ansåg att det inte finns något vetenskapligt belägg
för behandlingen och att den därför inte borde vara tillåten i Sverige. Trots detta har Malmö
stad, genom en gemensam upphandling med Kommunförbundet Skåne, fortsatt att placera
personer på behandlingshemmet. Vidare har kopplingarna till scientologirörelsen fått skarp
kritik från en kanadensisk forskare i sociologi som menar att syftet med behandlingshemmet är
att rekrytera människor till scientologin. Enligt tidigare rapportering från SVT om Narconon
skickar de tio procent av sina inkomster till scientologirörelsen i så kallade licensavgifter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen hänvisar i kommentarer till SVT till individens
självbestämmande vid val av behandling. Det är givetvis viktigt att den enskilde Malmöbon har
ett stort inflytande över vilken behandling som ska väljas vid exempelvis
missbruksproblematik. Men det finns också gränser för vilken typ av verksamhet som kan
stödjas med skattemedel. Ett behandlingshem med tvivelaktiga och utdömda metoder som drivs
av, och finansierar, en religiös sekt befinner sig i allra högsta grad utanför dessa gränser.
Moderaterna yrkade på att arbetsmarknads- och socialnämnden omgående ska upphöra med
placeringar på Narconon. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna
reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

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

Claes Holmerup (M)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö
Ärende: 29/ 2019-11-28 Nämndinitiativ angående behandlingshemmet Narconon
Vänsterpartiet har sedan många år varit motståndare till och därför försökt stoppa att
Malmö stad genom ASF har beviljat bistånd för behandling på behandlingshemmet
Narconon i Eslöv. Tyvärr utan gehör. Därför är det nu glädjande att det visar sig att fler som
är tveksamma till att vi använder oss av denna verksamhet.
Narconon är en del av Scientologikyrkans världsomspännande verksamhet. I många fall
används den som en rekryteringsbas för deras sektliknande rörelse.
Alla Narconons behandlingshem måste betala en så kallad ”licensavgift” för att få använda L
Ron Hubbards behandlingsmetoder, vilka av många utdömts som ovetenskapliga och
knappast verkningsfulla. Denna ”licensavgift”, som bara för Narconon i Eslöv, under senaste
året uppgick till drygt 150 000 kronor, blir därför inget annat än ett finansiellt stöd till
Scientologikyrkan.
Det är inte försvarbart att Malmö stad, genom att skicka personer med missbruksproblem
dit, indirekt stöder denna sektliknande religiösa verksamhet finansiellt.
I princip stöder vi därför Helena Nannes förslag om att upphöra med placeringar på
Narconon.
Dock med tanke på rådande ramavtal med Kommunförbundet Skåne och att IVO har
beviljat Narconon tillstånd att bedriva sin verksamhet, så riskerar ASN att göra sig skyldig till
avtals brott om vi beslutar att omedelbart upphöra med placeringar. Därtill kommer det
faktum att det endast är när klienten själv uttryckligen önskar Narconon, som förvaltningen
placerar någon där.
Då ramavtalet går ut redan i augusti 2020 och därmed inom några månader upphör, föredrar
vi att rösta för det förelagda förslaget från S&L med Rose-Marie Carlssons tillägg och inte
minst med Helena Nannes tilläggsyrkande att när ramavtalet upphör, besluta att inte bevilja
fler behandlingar på Narconon.
Ett svårt val men pragmatiskt.
Mats Högelius
Ledamot V
Med instämmande av
Linda Svensson
Ersättare V

