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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-12:50

Plats

Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) (Deltagande på Teams)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Lars Eriksson (C) ersätter Joacim Ahlqvist (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S) (Deltagande på Teams)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på Teams)
Ulla Herbert (L) (Deltagande på Teams)
Emma-Lina Johansson (V) (Deltagande på Teams)
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på Teams)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på Teams)
Felicia Siecke (SD) (Deltagande på Teams)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Arjana Nikqi (Nämndsekreterare)
Marcus Eriksson (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§261

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Arjana Nikqi
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

...........................................

Helena Nanne

…………………………………
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Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddatboende – förslag till bestämmelser rörande bl.a.
omedelbarplacering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

ASN-2020-8950
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian
Stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bland
annat omedelbar placering, sekretess och skolgång. Utredningen är en komplettering till
betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende
(SOU 2017:112).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att förslaget att införa en ny bestämmelse
i LVU om omedelbar placering i skyddat boende förstärker barns rätt till eget stöd och skydd,
men att förslaget också kan medföra nya problem.
Förvaltningen saknar en analys av hur själva handläggningsprocessen kan påverka den
våldsutsatta och barnen och befarar att färre barn får hjälp.
Förslaget innebär en betydande utökning av socialtjänstens administration och förvaltningen
menar att det kan krävs betydande resursförstärkning för att kunna efterleva de ändringar
som föreslås.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 195.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen i enlighet med
arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag






§195 Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddatboende –
förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbarplacering, sekretess och skolgång
(Ds 2020:16)
G-Tjänsteskrivelse remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende - förslag till bestämmelser rörande bl. a. omedelbar placering, sekretess och
skolgång Ds 2020:16
Förslag till yttrande remiss Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende –
förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång
(Ds 2020:16)
Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser
rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-8950

Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
Malmö har sedan en längre tid haft en kraftigt ökande trend med orosanmälningar när det gäller
barn och unga. Många barn i Malmö befinner sig i en utsatt situation i sina hem där deras tillvaro
präglas av hot och våld och för dessa barn är det angeläget att de skyndsamt och rättssäkert kan få
den hjälp som behövs för att trygga deras situation.
Sverigedemokraterna åsikt är att det är av stor vikt att en placering av barn som befinner sig i en
särskilt utsatt situation kan utföras omgående då ärendet anses vara akut.
I flera ärenden, exempelvis de som föranletts av hedersrelaterat våld, kan avvaktan på handläggning
eller behov av att inhämta båda vårdnadshavarnas samtycke i vissa fall indirekt utsätta ett barn med
skyddsbehov för fara. Det är i sådana fall viktigt att man agerar utifrån det säkraste alternativet för
barnet.
Vi ställer oss i stort positiva till det stärkta skydd som ändringarna kan ge utsatta barn i Malmö men
vi konstaterar även att de föreslagna ändringarna kommer betyda en ansenlig ökning av det
administrativa arbetet och därmed ytterligare belasta Malmö stads redan mycket ansträngt
ekonomiskt läge.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)
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