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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-21 kl. 09:00-11:30
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Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
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Janne Grönholm (MP)
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Joacim Ahlqvist (C)
Simon Enqvist (SD)
Max Lundstam (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
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Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Rebecca Bichis (avdelningschef)
Lene Cordes (avdelningschef)
Sara Kleijsen Åhlander (avdelningschef)
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Agnes Löfgren (nämndsekretarere)
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Återrapport avseende ny vägledning bistånd boende med fokus
på barn- och arbetsmiljöperspektivet

ASN-2020-215
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen beslutade i maj 2019 om en vägledning avseende
bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) till boende.
En skriftlig rapport om konsekvenser för barn och arbetsmiljö behandlades av nämnden den
30 oktober 2019. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde att uppdra åt förvaltningen att
göra en skriftlig återrapport i samband med årsanalysen i februari 2020.
I ärendet redogör arbetsmarknads- och socialförvaltningen för aktuella förhållanden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 29.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner återrapport avseende ny vägledning
bistånd boende med fokus på barn- och arbetsmiljöperspektivet.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att återkomma i en skriftlig återrapport i samband med årsanalys i februari 2021.
Yrkanden
Janne Grönholm (MP) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden återremitterar ärendet.
Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Helena Nanne (M), avslag på yrkandet om
återremiss samt att ärendet ska behandlas på sammanträdet.
Beslutsgång
Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på Janne Grönholms (MP) yrkande om
återremiss, avslag mot bifall. Ordförande finner att nämnden avslår återremissyrkandet och
att ärendet ska behandlas på sammanträdet.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag, avslag mot bifall.
Ordförande finner att nämnden godkänner återrapport avseende ny vägledning bistånd
boende med fokus på barn- och arbetsmiljöperspektivet och uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma i en skriftlig återrapport i samband med årsanalys i februari
2021.
Reservationer och särskilda yttranden
Janne Grönholm (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga
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Simon Enqvist (SD) och Max Lundstam (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag




§29 Återrapport avseende ny vägledning bistånd boende med fokus på barn- och
arbetsmiljöperspektivet
G-Tjänsteskrivelse - Återrapport avseende ny vägledning
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2020-02-21
Återrapport avseende ny vägledning
Diarienr: ASN-2020-215
Efter påtryckningar från Miljöpartiet fick nämnden i oktober en skriftlig
konsekvensanalys om hur den nya praxisen påverkar barn och
socialsekreterarnas arbetsmiljö. Konsekvensanalysen pekade på ett flertal risker
för barn och det är tydligt att den nya praxisen inte överenstämmer med
barnkonventionen som blev svensk lag i januari.
Konsekvensanalysen hade också allvarliga brister. Drabbade barn och deras
sociala nätverk har inte blivit intervjuade och därav följer analysen inte SKL:s
riktlinjer. Vi konstaterar med sorg att barn inte heller har fått komma till tals i
återraporteringen av den nya vägledningen. Därför yrkade vi på återremiss. Då
vårt yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss.
Det är tydligt att det återstår mycket arbete för att barnens röster ska bli hörda i
de kommunala beslutsprocesserna.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt, ersättare

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

Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 23/2020-02-21/ Återrapport ang. barnperspektivet på vägledning bistånd
Det är bra att vi tillslut fick en rapport med ett barnperspektiv på det nya arbetssättet som
kallas vägledning bistånd.
Detta nya sätt att arbeta med bistånd bostad har kritiserats av oss i vänsterpartiet, då
speciellt barnfamiljer utsätts för en helt onödig ökad stress över sin boendesituation. En
stress som redan finns i det faktum att de är bostadslösa, men som med det nya arbetssättet
bara förstärks och utsätter barnen och deras föräldrar för en helt oacceptabel livssituation.
Det är väl illa nog att vara utan fast bostad, att dessutom inte kunna veta från vecka till
vecka om man har någonstans att bo eller var i så fall man kommer att bo.
Vi har skyldighet numera att beakta barnens situation, varför denna rapport var välkommen.
Det är dock en stor miss att man inte har gett plats och utrymme för barnens egna röster om
sin situation i rapporten. Den innehåller enbart de vuxnas perspektiv på barnens situation.
Det är knappast godtagbart.
Mats Högelius
Ledamot V

7

Särskillt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: ASN-2020-215
Återraport avseende ny vägledning bistånd boende med fokus på barn- och
arbetsmiljöperspektivet

I den återrapportering som tilldelats nämnden kan vi se att den nya vägledning har fallit ut med ett
positivt resultat.
Sverigedemokraterna har flertalet gånger i olika ärenden påvisat att många av de människor som
befinner sig i strukturell hemlöshet i många fall både kan och bör ta ett större ansvar för att själva ta
sig ur sin situation, och att den hjälp och de resurser som delges främst ska vara av en sådan art och
omfattning att det uppmanar brukaren till aktivitet istället för passivitet.
Vi kan i återrapporteringen se en tydlighet där de kortare biståndsperioderna skapat bättre
förutsättningar att lyckas bryta sig ur hemlösheten. De tätare interaktionerna med socialsekreterarna
ger större möjligheter att identifiera problemområden och erbjuda hjälp där det behövs. Men framför
allt skapar det nya förhållningssättet ett starkt incitament hos brukarna att mer aktivt söka lösningar på
egen hand.
Sverigedemokraterna anser att detta är ett litet men klart välkommet steg för att ta utvecklingen i
Malmö stad i rätt riktning igen. Vi hoppas att nämnden tar till sig detta utfallet och även i framtida
ärenden inser vikten av egenansvar hos stadens brukare.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)

