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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-22 kl. 09:00-11:42

Plats

Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Rebecka Kärrholm (enhetschef)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (Nämndsekreterare)
Pavlina Mannergren (Nämndsekreterare)
Rebecca Bichis (avdelningschef)
Marcus Eriksson (avdelningschef)
Lotta Heckley (kommunikationschef)
Sara Kleijsen Åhlander (avdelningschef)
Lene Cordes (avdelningschef)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)

Utses att justera

Helena Nanne
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...........................................

…………………………………
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Justerande
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Remiss - Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till
kostnadsutveckling och budgetavvikelse inom arbetsmarknadsoch socialnämndens verksamheter

ASN-2020-12666
Sammanfattning

Stadskontoret har, tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, på uppdrag av
kommunstyrelsen, utrett de bakomliggande orsakerna till kostnadsutvecklingen och
budgetavvikelserna inom arbetsmarknads- och socialnämnden.
Stadskontoret har skickat en andra delrapport på remiss till arbetsmarknads- och
socialnämnden för yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde i november.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar den rapport som stadskontoret har
skickat på remiss. Förvaltningen delar de slutsatser som dras i rapporten.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende stadskontorets rapport
om bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter, Delrapport 2 enligt förvaltningens
förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Emma-Lina Johansson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, avdelningschefer.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse ASN 201022 Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen
Förslag till yttrande bakomliggande orsaker delrapport 2
Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter - delrapport 2
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Särskilt Yttrande
ASN
Ärendenummer: ASN-2020-12666

Remiss - Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till kostnadsutveckling och
budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter

Sverigedemokraterna välkomnar den tidigare och nu den fortsatta analysen av bakomliggande
orsaker till kostnadsutvecklingen inom nämndes verksamheter. Gällande ramkonstruktionen är detta
något att fundera vidare på och då kopplat till om det ska vara en ram eller som i dagsläget fyra
ramar. Den typen av tolkningar att rättspraxis som nämnden och förvaltningen fått på plats och som
också minskat Malmös höga kostnader för hemlösheten ska även införas, enligt SD, vad gäller att
pressa tillbaka Malmös höga kostnader för socialbidrag.
Vi menar också att ett resultatansvar måste införas kopplat till samtliga av nämndens olika
budgetramar och oaktat om man har en eller flera ramar. Ett resultatansvar sätter också mer press
både på ansvariga politiker och tjänstepersoner att få på plats och genomdriva de tuffa åtgärder och
insatser som krävs.

Magnus Olsson (SD)

Simon Enqvist (SD)

________________________

________________________

Nichlas Holmgren (SD)

Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-10-22 Ärende 13. Remiss - Fortsatt analys av
bakomliggande orsaker till kostnadsutveckling och budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheten

Vänsterpartiet tycker att det är bra att det lyfts i underlaget att Malmö har en hög hemlöshet.
I Socialstyrelsens nationella hemlöshetskartläggning har Malmö flest hemlösa per 100 000
invånare av Sveriges 75 största kommuner. Framförallt gruppen som kallas strukturellt
hemlösa är stor i Malmö. Malmö stads kostnader för strukturell hemlöshet är stora och ligger
långt över de kostnader som socioekonomiskt liknande kommuner har. Det kräver åtgärder
för att bygga bostäder folk faktiskt har råd att bo i, i Malmö. Vänsterpartiet har lagt flera
förslag på hur detta skulle kunna göras.
Vi vill också särskilt lyfta fram stadskontorets påpekande att arbetssituationen på
arbetsmarknads- och socialförvaltningen visar tecken på att vara ansträngd. Delårsrapport
2020 lyfter både en hög personalomsättning och en del incidenter som har resulterat i
tillsynsärenden hos Arbetsmiljöverket. I förvaltningens medarbetarenkät 2019 pekar flera
enheter på en mycket hög arbetsbelastning där det är svårt att hinna med. Detta kan ses
speciellt inom försörjningsstöd där minst var fjärde medarbetare i varje enhet har svarat att
man sällan, aldrig eller nästan aldrig har tid att utföra sin arbetsuppgifter. Vi delar
stadskontorets bedömning att detta tyder på att de ökningar av personalkostnaderna som
har skett sedan 2018 har varit motiverade, men vi anser inte att de har varit tillräckliga.
Nämnden måste få resurser nog att kunna sköta sin verksamhet på ett bra sätt både för
Malmöbornas skull, men också för personalens.
Vi vill också lyfta fram att vi inte står bakom den s.k. “anpassning av rättspraxis” som gjorts i
relation till hanteringen av hemlöshet inom nämnden. Vi motsätter oss att det inte har varit
ett politiskt beslut, men också innebörden av själva beslutet. Innebörden av anpassningen
efter rättspraxis är att de som är strukturellt hemlösa inte längre får tillgång till lägenheter
med kommunala andrahandskontrakt. Vägledningen innebär att strukturellt hemlösa hushåll
endast ges nödbistånd, alltså stöd för att få tak över huvudet.
En problematik vi ser till följd av riktlinjerna är att familjer tvingas in i en stor otrygghet, det
gäller både de som får avslag och de som beviljas nödbistånd. De familjer som anses vara
kapabla att “lösa sin boendesituation” och därmed får avslag på nödbistånd är ofta
hänvisade till sina nätverk, något underlaget också visar på. Att exempelvis sova på
madrasser på golvet med sina barn i lägenheter som redan är proppfulla i månad efter
månad kan ses som att familjen “löst sin boendesituation”, något vi motsätter oss. Malmö
stad har tagit fram arbetsdokument i och med att barnkonventionen blivit lag till de som
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Vänsterpartiet
arbetar med bistånd för boende och ekonomiskt bistånd för att barnperspektivet ska lyftas
fram och tas hänsyn till i utredning och beslut. Vi ser det som problematiskt att riktlinjerna
kring boendebistånd är det som avgör och står över arbetsdokumenten kopplade till
barnkonventionen.
Den stress riktlinjerna för veckovisa prövningar av nödbistånd skapar hos familjer som
tvingas flytta runt i tillfälliga boenden, där barn behöver byta förskolor och skolor är orimlig
anser vi. Att staden väljer att säga att hemlösheten har minskat när så många människor, så
många barn, har en fruktansvärd boendesituation är orimligt när det egentligen handlar om
vem som får hjälp och inte, dvs. hur man räknar.
Vi anser att det är viktigt att stadskontorets uppmaning om att utvärdera boendesituationen
också för de grupper som kan antas behandlas annorlunda efter att den nya vägledningen
infördes, till exempel de som får avslag, faktiskt görs.

Malmö 2020-10-22
Emma-Lina Johansson (V),
med instämmande av
Mats Högelius (V)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-10-22
Ärende: Remiss – Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till
kostnadsutveckling och budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheter
ASN-2020-12666
Moderaterna och Centerpartiet välkomnar utredningen som lyfter flera viktiga delar av
arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde. Det finns några aspekter som vi särskilt
vill lyfta. Det är glädjande att stadens kostnader för hemlöshet har minskat och att
bedömningen är att det kommer att fortsätta så. Sedna våren 2019 har förvaltningen anpassat
sig till rådande praxis och beviljar inte längre bistånd för långvariga boendelösningar för
strukturellt hemlösa. Boendet är i första hand ett eget ansvar och det har visat sig att när
Malmöborna behöver lösa sin egen situation så lyckas man också med detta. Man kan tänka
sig att samma princip kan tillämpas på ekonomiskt bistånd och att denna rapport är ytterligare
ett stöd för vår uppfattning om att socialtjänsten i Malmö inte ska vara mer generös med
utbetalningar av ekonomiskt bistånd än vad socialtjänstlagen kräver.
Frågan om ansvarsbefrielse för det ekonomiska resultatet tas upp i rapporten. Vi anser att det
är en mycket märklig ordning att arbetsmarknads- och socialnämnden inte ansvarar för sin
egen ekonomi och delar inte den vanligt förekommande bilden som förmedlas av framför allt
Socialdemokraterna om att det inte skulle vara möjligt för nämnden att påverka kostnader för
ekonomiskt bistånd och hemlöshet. Det framgångsrika arbetet med kostnader för hemlöshet
visar att det är fullt möjligt om det finns en politisk vilja.
Avslutningsvis kan vi konstatera att kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är höga.
Med allt fler orosanmälningar och större problem med kriminalitet i lägre åldrar är det i sig
inte så konstigt. Dessa frågor hänger dock ihop med andra delar av arbetsmarknads- och
socialnämndens ansvarsområde. Fler Malmöbor i arbete skulle leda till att fler barn klarar av
sin skolgång och motiveras till att välja just studier och arbete framför kriminalitet. Med ett
införande av arbetslinjen i Malmö skulle de sociala problemen som leder till anmälningar,
utredningar och insatser också kunna minska.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)

