1

Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-26 kl. 08:58-10:53

Plats

Kungsgatan 13 / Teams

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Simon Enqvist (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Lene Cordes (Avdelningschef)
Marcus Eriksson (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Petra West Stenkvist (Enhetschef)
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)
Helén Persson (Facklig representant)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-04-26

Protokollet omfattar

§138
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§

138

Remiss angående Återrapportering av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet
2018

ASN-2021-2054
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde år 2018 en granskning av Malmö stads arbete mot hemlöshet.
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att det finns ett
ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka hemlöshet.
Stadskontoret har tagit fram ett underlag med slutsatser och förslag på åtgärder utifrån
stadsrevisionens rekommendationer. Förslagen syftar till att ytterligare utveckla och stärka
stadens gemensamma arbete för att motverka hemlöshet samt tydliggöra kommunstyrelsens
ansvar att utifrån ett helhetsperspektiv leda kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 februari 2021 att utan eget
ställningstagande skicka förslag till återrapportering av hemlöshetsgranskningen på remiss till
arbetsmarknads- och socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommenterar i ärendet stadskontorets slutsatser
och förslag på åtgärder.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-04-15 § 90
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende förslag till
återrapportering av hemlöshetsgranskningen, enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden
Helena Nanne (M), med instämmande av Simon Enqvist (SD), yrkar på att ordet huvudsak
ändras till delvis, i meningen "Eftersom hemlöshet i huvudsak beror på bostadsbrist...", första
meningen i sista stycken under sammanfattning.
Simon Enqvist (SD) yrkar på att ärendet skall återremitteras.
Beslutsgång
Ordförande finner att det föreligger ett yrkande om återremiss. Ordförande finner att
nämnden vill behandla ärendet idag.
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Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
förslaget i enlighet med Helena Nannes (M) förslag.
Särskilda yttranden och reservationer
Kerstin Håkansson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








G- ASN 210426 Tjänsteskrivelse Remiss angående Återrapportering av åtgärder
och aktiviteter utifrån stadsrevisionens hemlöshetsgranskning 2018
Yttrande Remiss angående Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån
revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Återrapportering hemlöshetsgranskningen 2018 remissversion
Följebrev - Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Revisorskollegiets granskningsrapport Hemlöshet 2018
Protokollsutdrag §90 Remiss angående Återrapportering av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-04-26 Ärende 18. Remiss angående Återrapportering av
åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018

Vänsterpartiet är glada för revisionens granskning och instämmer i de förslag till åtgärder
revisionen framför. Vi tycker också att förvaltningens svar är bra i ärendet, men vill ändå lägga till
några synpunkter, i linje med de vi tidigare framfört, i ärendet i form av ett särskilt yttrande.
Vänsterpartiet tycker att det är bra att man pekar på vikten av samarbete för att långsiktigt lösa
hemlöshetsproblematiken och Malmö stads ansvar för att lösa situationen.
Det är viktigt att komma ihåg tidigare rapporters slutsatser; att det finns svårigheter att ta emot
annan hjälp om man inte har någon bostad, dubbel utsatthet vid våld i nära relationer i
kombination med hemlöshet, barnens utsatthet etc. Just det sistnämnda är extra viktigt att se till i
relation till hemlöshetsproblematik, det vill säga barns behov av att ha ett hem.
För oss i Vänsterpartiet är bostaden inte en vara på en marknad utan en social rättighet. Att inte
ha ett hem ger många samhällsekonomiska konsekvenser och det offentliga har ett ansvar att se
till att alla människor har en bostad, inte minst genom en aktiv bostadspolitik.
Därför är vi i Vänsterpartiet mycket kritiska till den vägledning för bistånd till boende som
används inom vår förvaltning och hur den för en stor mängd strukturellt hemlösa skapar oro och
stress. Både arbetstagarorganisationen Saco och Skånes stadsmission vittnar om hur
nödbistånden skapar rättsosäkerhet, att ansökningar om bistånd inte tas emot samt om att
avslag meddelas muntligen. Uppgifterna kommer både från civilsamhället och flera tjänstemän.
Barnrättsperspektivet och det faktum att barnkonventionen blivit lag verkar inte genomsyra
arbetet. Socialarbetarna får stödja sig mer på rättspraxis än på att använda sitt professionella
kunnande, här borde vara mera balans.
Socialtjänsten är ingen bostadsförmedling men den instans dit socialt utsatta människor har att
vända sig.Vi i Vänsterpartiet önskar att professionella bedömningar fick ligga till grund för en mer
mänsklig, effektiv, långsiktig strategi där hela staden samarbetar. Det är ett stort problem att
människor inte har råd att bo. Politiken måste ta ett större ansvar i frågan och ta sig an
hemlösheten på ett bredare plan. Det handlar ytterst om vilket samhälle vi vill ha, hur vi värnar
demokratin. Det krävs en kraftsamling från alla håll och man måste tydligt ange viljan och
riktningen för tjänsteorganisationerna.
Malmö 26 april 2021
Kerstin Håkansson (V) ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad- och socialnämnden, 2021-04-26
Remiss angående Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Diarienr: ASN-2021-2054
Miljöpartiet välkomnar att Malmö stad eftersträvar en tydligare ansvarsfördelning
mellan nämnderna kring hemlöshetsfrågan. En av orsakerna till att familjer är hemlösa
på grund av fattigdom är att de statliga trygghetssystemens fattigdomsbekämpande
förmåga har blivit allt sämre. Det i sin tur har lett till högre försörjningsstödskostnader
för kommuner, vilket i sin tur har lett till att socialnämnder väljer att “renodla” sitt
uppdrag.
Konsekvensen av det i Malmö är hemlösa barn inte får stöd utifrån sin situation utan
utifrån huruvida föräldern eller föräldrarna är hemlösa på grund av fattigdom eller
psykisk ohälsa/missbruk. Barn som är hemlösa på grund av fattigdom får kortsiktiga
stödåtgärder medans barn som är hemlösa på grund av föräldrarnas missbruk får
långsiktiga stödåtgärder.
Vår farhåga är att Malmö stad, trots en tydligare ansvarsfördelning, fortsätter att lämna
barn som är hemlösa på grund av fattigdom utan långsiktigt stöd ifall deras föräldrar
inte passar i den fyrkantiga renodlade mallen. Det är inte rimligt när en fjärdedel av
Malmös barn lever i fattigdom och har därmed en större risk att hamna i hemlöshet.
Även om statens trygghetssystem inte levererar så måste vi som kommun göra vad vi
kan för att ge barn som är hemlösa på grund av fattigdom goda uppväxtvillkor
I arbetsmarknads- och socialnämndens Rapport om hemlöshet och insatser mot
hemlöshet framgår att i stort sett alla hemlösa barn i Malmö är hemlösa på grund av
fattigdom. Enligt rapporten finns det en risk att dessa barn inte får sina rättigheter
tillgodosedda då fokuset ligger på föräldrarnas rätt till bistånd. Vikten av anpassade
kompensatoriska insatser för barnen lyfts också upp. På grund av ovanliggande orsaker
lämnade vi in ett nämndsinisitiv till arbetsmarknads- och socialnämnden om att
implementera konceptet Barns bostad först. Vi är glada för att en stor majoritet av
nämnden ställde sig bakom initiativet. Nu hoppas vi att den nya ansvarsfördelningen
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

7

gör det tydligt vilken nämnd som ansvarar att det här initiativet från civilisamhället,
akademin och näringslivet blir verklighet. Malmös hemlösa barn behöver stöd utöver
den renodlade fyrkantiga modellen.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-2054

Remiss angående Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshetsarbetet 2018
2018 genomförde Stadsrevisionen en granskning av Malmö stads arbete mot hemlöshet. Syftet med
granskningen var att bedöma ändamålsenligheten av stadens olika förvaltningars arbete.
Stadskontoret gjorde därefter en helhetsbedömning och tog fram ett underlag på sina
rekommendationer innehållandes förslag på åtgärder.
I granskningen har det framkommit flera brister som faller inom Arbetsmarknads- och
socialnämndens övergripande ansvarsområde - av dessa bemöts endast ett urval i förslaget till
yttrande.
Sverigedemokraterna anser att det är synnerligen anmärkningsvärt att man väljer att inte bemöta de
påtalade bristerna gällande upphandling av akutboenden. Vid datumet för rapportens publicering var
inga akutboenden i Malmö upphandlade och man rekommenderade därför att det skulle säkerställas
att dessa upphandlades. Arbetsmarknads- och Socialnämnden påbörjade därefter en process med att
upphandla dessa som utmynnade i att man genomförde en direktupphandling i strid med gällande
regler. Denna process resulterande i att Konkurrensverket i December 2020 tilldömde nämnden att
betala ett vite på 10 miljoner kronor.
Med bakgrund av detta yrkade Sverigedemokraterna på att återremittera ärendet för att
komplettera det med uppdaterad information kring åtgärder med hänsyn till upphandlingen av
akutboende i Malmö.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss därför mot beslutet.
______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)
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