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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-17 kl. 15:00-18:27

Plats

Hörsalen och Rum 5130, Kungsgatan 13

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)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) (Deltagande på Teams)
Farishta Sulaiman (M)
Simon Enqvist (SD)
Emma-Lina Johansson (V) ersätter Mats Högelius (V)
Lars Eriksson (C) ersätter Joacim Ahlqvist (C)
Linus Nilsson (SD) (Deltagande på Teams) ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S) (Deltagande på Teams)
William Spegel (S) (Deltagande på Teams)
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på Teams)
Ulla Herbert (L) (Deltagande på Teams)
Louise Arndt (MP) (Deltagande på Teams)
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på Teams)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på Teams)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (Nämndsekreterare)
Helen Persson (Representant Kommunal)
Helena Hansson (Utvecklingssekreterare)
Natalie Glotz Stade (Förvaltningsjurist)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-06-24

Underskrifter

Sekreterare

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

Agnes Löfgren
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Sedat Arif (§§ 164-186, §§
188-205)

Joel Laguna (§187)

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

…………………………………

Helena Nanne
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Protokollet omfattar

§196

3

§

196

Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om
säkerställande av hemlösa barns rättigheter STK-2019-1731

ASN-2020-271
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över aktuell motion
som inkommit till kommunfullmäktige från Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP).
I motionen yrkas att kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag
att skyndsamt tillsätta en utredning om hur hemlösa barns rättigheter säkerställs i nämndens
verksamhet i enlighet med barnkonventionen samt att kommunfullmäktige ger
arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att ändra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd
så att socialsekreterarna får möjlighet att erbjuda långsiktiga boendelösningar till alla hemlösa
barn i enlighet med barnkonventionen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden
kopplade till yrkandena.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-06-08 § 150.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion från Måns
Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad.
Yrkanden
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Janne Grönholm (MP) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Helena Nanne (M) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels bifall dels avslag till föreliggande förslag.
Ordförande ställer proposition på dels bifall dels avslag till Janne Grönholms (MP) och
Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
Ordförande ställer proposition på dels bifall dels avslag till Helena Nannes (M) yrkande.
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Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Farishta Sulaiman (M) och Ingrid Gunnarson (M) reserverar sig
muntligen mot beslutet.
Janne Grönholm (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag §150 Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP)
om säkerställande av hemlösa barns rättigheter STK-2019-1731
G- Tjänsteskrivelse Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om
säkerställande av hemlösa barns rättigheter
Förslag till Yttrande angående Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm
(MP) om säkerställande av hemlösa barns rättigheter
Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om säkerställande av
hemlösa barns rättigheter
Remiss angående Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om
säkerställande av hemlösa barns rättigheter STK-2019-1731

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2020-06-18
Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om säkerställande av
hemlösa barns rättigheter STK-2019-1731
Diarienr: ASN-2020-271
Hemlösa barn är en av de mest utsatta grupperna i vår stad.  Vi menar att det enskilt viktigaste
verktyget för att lyfta familjer ur hemlöshet är att kommunen erbjuder familjerna långsiktiga
boendelösningar. Den nuvarande praxisen är inte förenligt med barnkonventionen då hemlösa
barns rättighet till stöd bedöms utifrån föräldrarnas och inte barnets situation. Det innebär att
barn med fattiga föräldrar inte bedöms ha rätt till långsiktiga boendelösningar till skillnad från
barn vars föräldrar har psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Vi i Miljöpartiet är starkt
kritiska till att fattiga hemlösa barn inte längre erbjuds långsiktiga boendelösningar.
I forskningsrapporten “Malmöbornas vardag i hemlöshet” (Anneli Björkhagen Turesson reds.
2019) konstateras att hemlösa barns rättigheter och behov i Malmö är i stort sett osedda. Enligt
rapporten krävs stora förändringar vad gäller organisation och arbetssätt i Malmö stad för att
barnkonventionen ska kunna realiseras i verkligheten. Därför anser vi att det behövs
skyndsamt tillsättas en utredning om hur hemlösa barns rättigheter säkerställs i nämndens
verksamhet i enlighet med barnkonventionen.
Då våra förslag på hur hemlösa barns rättigheter ska säkerställas inte fick stöd valde vi att
reservera oss i ärendet.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden
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