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Särskilt yttrande  
Vård och omsorsberedningen 2015-10-07 
Ang: Motion av Katerin Mendez (FI) avseende myndighetsutövning fri från 
diskriminering STK-2015-441 
 
Att socialt utsatta EU-medborgare väljer att söka sig till Malmö i hopp om ett gott liv kommer 
inte förändras under överskådlig tid. Det är ett resultat av den fria rörligheten inom EU och 
den ekonomiska ojämlikhet som råder inom unionen. Miljöpartiet står upp för denna fria 
rörlighet och vägen framåt måste vara att bekämpa de enorma skillnaderna i levnadsvillkor 
som finns i och mellan Europas länder. De utsatta EU-medborgarna situation i Malmö har 
varit en fråga som vi i den styrande majoriteten länge har diskuterat. Miljöpartiet i Malmö 
gläds åt och står bakom den handlingsplan som vi i majoriteten har tagit fram. 
Handlingsplanen säkerställer en minsta anständig nivå för de utsatta EU-medborgare som 
vistas här.  
Miljöpartiet i Malmö vill dock även att sociala resursnämnden eller annan nämnd skyndsamt 
utreder ifall det  är möjligt att vid avvisning, anvisa EU-medborgare till annan plats. 
Miljöpartiet i Malmö menar att en situation där utsatta EU-medborgare ständigt tvingas från 
en plats till en annan är oacceptabel.  
 
 
Jouni Liimatainen 
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Vård & Omsorgsberedningen

Oktober 2015
Särskilt yttrande § 2

Motion av Katerin Mendez (FI) avseende myndighetsutövning fri från diskriminering 
STK-2015-441 

Tjänsteskrivelsen är väl avvägd och då motionen är formulerad som den är, kan vi moderater 
och folkpartister också nöja oss med att besvara motionen. 

För den borgerliga gruppen i Vård & Omsorgsberedningen.

John Roslund (M)                             Roko Kursar (FP)    

185Protokoll 27 och 28 november 2014 Nr 10

Bilaga 53 till Malmö kommunfullmäktiges § 227

Folkpartiet Liberalerna
Malmö
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Reservation 
Vård- och omsorgsberedningen 2015-10-07: Ärende 2. Motion av Katerin Mendez (FI) avseende 
myndighetsutövning fri fråndiskriminering 
 
Det är anmärkningsvärt att beredningen kallar motionen besvarad när beslutet på de flesta 
punkter är ett avslag. Motionären ställer en rad viktiga förslag som inte i något fall bifalls. 
Genom att dölja sig bakom formalia undviks att ta ställning till de i grunden politiska 
förslagen som förs fram i motionen. 
 
Vänsterpartiet stödjer mycket i motionen och skulle vilja se ett helt annorlunda svar. Det är 
viktigt att ta ha förståelse för den utsatta situation som de fattiga EU-medborgarna befinner 
sig i. EU är ett projekt för företagens och de rikas rörlighet. Historiskt och idag har 
diskriminerade romer ofta inget förtroende för myndigheter, därför går det inte att dölja sig 
bakom argument att ansöker de inte så kan inte staden göra något. Socialtjänsten måste 
bedriva en uppsökande verksamhet, för att informera om rättigheterna att ansöka om olika 
insatser. 
 
Vänsterpartiet är motståndare till att EU utvecklas till ett Europas förenta stater, där samma 
socialförsäkrings- och skattesystem gäller i alla EU-länder. Vi värnar om den nationella 
självbestämmande rätten. Men när det gäller människor i nöd krävs särskilda insatser. Detta 
är en politisk prioritering som går att göra, vi ser att kommuner i Sverige agerar olika. Vi 
anser inte att Malmö stad gör tillräckligt. Ett minimum borde vara att Malmö stad, vid 
regelrätta avhysningar eller situationer där fattiga EU-medborgare på annat vis förmås 
lämna en plats, erbjuder ett annat fullgott boendealternativ eller åtminstone anvisas annan 
plats. Den anvisade platsen ska vara utrustad med vatten, toaletter och sopcontainers.  
 
När det gäller de sex att-satserna i motionen vill vi yrka följande 

1. Bifall, det är en självklarhet att ingen som vistas i vår stad ska diskrimineras. 
2. Besvaras med att vi vill att Malmö stads socialtjänstverksamheter ska utveckla 

riktlinjer och rutiner där de grundläggande rättigheterna om bistånd tydligt fastslås 
och rutiner utvecklas för att tillse att de efterföljs. 

3. Besvarad med att alla EU-medborgare har rätt att söka de jobb som finns. 
4. Besvaras genom att  vi vill att härbärgesplatser erbjuds enligt den sjätte att-satsen i 

tillräckligt antal och att vid avhysningar erbjuds alternativa boenden. 
5. Bifall, den uppsökande verksamheten är oerhört viktigt för att kunna ge stöd till 

självförsörjning, vi vill att denna utökas. 
6. Bifall, Vänsterpartiet kräver att det finns tillräckligt med sovplatser i kommunen, inte 

minst på vintern. Det är inte acceptabelt som det var förra vintern, här krävs en 
mycket tydligare prioritering från kommunens sida. 

 
Malmö 2015-10-07 
 
Anders Skans

Vänsterpartiet



6 Bihang 2015   Nr 104

Malmö stad 
Stadskontoret 1 (7) 
 

       
 

 S
IG

N
E

R
A

D
   

 2
01

5-
10

-0
1 

Datum   Tjänsteskrivelse 
2015-10-01 
Vår referens 
Helena Hansson 
Utvecklingssekreterare 
helena.hansson@malmo.se 
 

Motion av Katerin Mendez (FI) avseende myndighetsutövning fri från diskrimi-
nering 
STK-2015-441 

Sammanfattning 
Katerin Mendez (FI) har inkommit med en motion i vilken det framförs yrkanden avseende ut-
satta EU-medborgares rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen avseende skälig levnadsnivå samt 
insatser och stöd avseende arbetslöshet, hemlöshet och sovplatser. Med stöd av aktuell lagstift-
ning har EU-medborgare rätt till likabehandling vid tillämpning av socialtjänstlagen under förut-
sättning att de har upphållsrätt. Socialtjänstlagen uppställer krav för att bistånd ska utgå, t.ex. ska 
det bedömas om en kommun är bosättnings- eller vistelsekommun. Vistelsekommunens ansvar 
är begränsat till akuta situationer.    

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäk-

tige besluta  

att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Motion av Katerin Mendez (FI) avseende myndighetsutövning fri från diskriminering 
 Remiss till sociala resursnämnden, stadsområdesnämnd Norr och arbetsmarknads-

,gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Remissvar från sociala resursnämnden 
 Remissvar från stadsområdesnämnd Norr (2/2) 
 Remissvar (protokollsutdrag) från stadsområdesnämnd Norr (1/2) 
 Remissvar från arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
 Kompletterande remissvar från arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 G-Tjänsteskrivelse VoO-beredningen 151007 Motion av Katerin Mendez (FI) avseende 

myndighetsutövning fri från diskriminering 
 
Beslutsplanering 
Vård- och omsorgsberedningen 2015-10-07 
KS Arbetsutskott 2015-10-12 
Kommunstyrelsen 2015-10-28 
Kommunfullmäktige 2015-11-19 
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är begränsat till akuta situationer.    
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Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäk-
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att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Motion av Katerin Mendez (FI) avseende myndighetsutövning fri från diskriminering 
 Remiss till sociala resursnämnden, stadsområdesnämnd Norr och arbetsmarknads-
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 Remissvar från sociala resursnämnden 
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Ärendet 
 
Ärendets aktualisering  
Katerin Mendez (FI) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion där hon yrkar:  
 
att Malmö stad säkerställer att den strategiska utvecklingsplanen för arbetet mot diskriminering i 
Malmö även gäller utsatta EU-medborgare, 
 
att likvärdig myndighetsutövning garanteras utsatta EU-medborgare genom att 2 kap 1 § SoL 
och 4 kap 1 § SoL tolkas som lagen är avsedd, utan undantag. Vilket innebär att Malmö tolkar 
socialtjänstlagen som ger socialt utsatta EU-medborgare rätt till bistånd med skälig levnadsnivå, 
på samma villkor som för alla andra som vistas i kommunen, 
 
att Malmö stad i sina arbetsmarknadsåtgärder inkluderar socialt utsatta EU-medborgares arbets-
löshet i detta arbete, 
 
att Malmö stad i sina insatser mot hemlöshet inkluderar socialt utsatta EU-medborgares hemlös-
het i detta arbete,  
 
att Malmö stad utökar uppsökarverksamhet och information för att säkerställa att utsatta EU-
medborgare får möjlighet att ta del av de insatser som redan idag finns till deras förfogande. 
Bland annat information om hur en skriver in sig i Arbetsförmedlingen, och  
 
att Malmö i sin handlingsplan för utsatta EU-medborgare upprättar sovplatser efter det faktiska 
behovet som finns.  
 
Motionen har sänts på remiss till stadsområdesnämnd Norr, Sociala resursnämnden samt Ar-
betsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vilka samtliga har inkommit med ytt-
rande. 
 
Motionären utgår från att Malmö stads kommunfullmäktige är villiga och beredda att ta fullt 
ansvar för alla som vistas i Malmö stad. Antagandet tar sin grund i den strategiska utvecklings-
plan som tagits fram för arbetet mot diskriminering och som anger att Malmö ska vara en öppen 
och inkluderande stad där lika rättigheter och möjligheter för alla människor är den rådande 
normen. Motionären önskar ändra på diskrepansen mellan ord och handling och se till att det 
finns samhällssystem som förverkligar rättigheterna för alla som visats i Malmö, däribland de 
EU-medborgare som vistas i staden, och yrkar på ett antal punkter.   
 
Remissinstansernas yttranden  
 
Sociala resursnämnden redogör i yttrandet för aktuellt lagstöd kring EU-medborgares rätt att 
vistas i annan medlemsstat och rättspraxis avseende vistelsekommunens ansvar för akuta insatser 
enligt socialtjänstlagen för personer som ej är bosatta i kommunen. Sociala resursnämnden be-
skriver även förvaltningens EU-samordnares ansvarsområden avseende fyra förvaltnings- och 
myndighetsövergripande nätverk; krisberedskap, boplatser, frivilligorganisationer och social-
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tjänst. Vidare beskrivs det uppdrag som sociala resursförvaltningen fått i samband med att beslut 
om en handlingsplan för fattiga och socialt utsatta EU-medborgare fattats av nämnden den 25 
mars 2015. Mot bakgrund av det arbete som redan sker så anser sociala resursnämnden inte att 
det är aktuellt att utöka antalet insatser. 
 
Stadsområdesnämnd Norr anser inte att det råder ett motsatsförhållande mellan Malmö stads 
strategiska utvecklingsplan för arbetet med diskriminering och stödet till utsatta EU-medborgare 
inom gällande lagstiftning. Nämnden anser vidare att en del i de utsattas situation handlar om 
skillnader i levnadsvillkor och fattigdom i Europa samt den fria rörligheten, vilket innebär att 
arbetet med att ta fram lösningar måste ske på flera nivåer och på lång sikt, både nationellt och 
internationellt. Stadsområdesnämnd Norr lyfter att Malmö stad bland annat deltar i nätverk 
inom SKL, Sveriges kommuner och landsting, där arbete med frågan kring de utsatta EU-
medborgarnas situation pågår. Vidare att regeringen har tillsatt en nationell samordnare som ska 
arbeta med frågan. Stadsområdesnämnd Norr anser det vara positivt att sociala resursförvalt-
ningen har ett samordningsansvar som är förvaltnings-, myndighets- och organisationsövergri-
pande i arbetet för utsatta EU-medborgare i Malmö. 
 
Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anger att Malmö stad beslutar 
om vilka målgrupper de kommunala arbetsmarknadsinstaserna ska riktas till. Malmös kommu-
ninvånare är i första hand målgruppen för Jobb Malmös insatser och primärt arbetar Jobb 
Malmö med försörjningsstödstagare. Därutöver är arbetslösa ungdomar (16-24 år) och SFI-
studerande (svenska för invandrare), oavsett försörjningsform, prioriterade grupper. EU-rättens 
bestämmelser om uppehållsrätt gäller varpå ungdom kan ta del av Jobb Malmös insatser om 
Arbetsförmedlingen bedömt att personen har uppehållsrätt. Arbetsmarknas-, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden anser därmed att motionen avslås.  
 
Gällande lagstiftning  
 
Malmö stads strategiska utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad antogs av 
Kommunfullmäktige den 22:e maj 2014. Planen inleds med att Malmö stad ska vara en öppen 
och inkluderande stad där lika rättigheter och möjligheter för alla människor är den rådande 
normen. Vidare beskrivs att Malmö stad har ansvar för att malmöborna ges lika rättigheter och 
möjligheter att ta del av den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Planen avser att 
vara ett stöd för att motverka diskriminering i kommunens alla verksamheter. I all kontakt med 
Malmö stad ska individen bemötas på ett respektfullt och icke kränkande sätt och ingen männi-
ska ska bli missgynnad för att den tillhör en särskild grupp.1  
 
Den svenska grundlagsstiftningen anger i 1 kap 2 § regeringsformen (1974:152) att den offentliga 
makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde.  I samma lag, 1 kap 12 §, förtydli-
gas att lag eller annan föreskrift inte får innebära att någon missgynnas därför att han eller hon 
tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande 

                                                 
1 https://komin.malmo.se/download/18.ddf685614882841ca493db3/1411393158863/Slutprodukt.pdf, s 5. 
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eller med hänsyn till sexuell läggning. Vidare framkommer i 1 kap 9 § regeringsformen att dom-
stolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin 
verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.  
 
Kommunallagen (1990:91) definierar vem som är medlem i en kommun. Medlem i en kommun 
är enligt 1 kap 4 § den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller 
ska betala kommunalskatt där. 2 kap 1 § kommunallagen anger att kommuner själva får ha hand 
om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknyting till kommunens område eller 
deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett landsting 
eller någon annan. Kommuner ska enligt 2 kap 2 § kommunallagen behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen beskrivs som likställighetsprin-
cipen och innebär att en kommun eller ett landsting inom sitt kompetensområde ska behandla 
kommuninvånarna lika. Vidare att en kommun ej får fatta beslut som otillbörligt gynnar eller 
missgynnar en viss kommunmedlem eller grupp av kommunmedlemmar i förhållande till andra.  
 
I 2 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) anges att varje kommun svarar för socialtjänsten 
inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de 
behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Bestäm-
melser om ansvarsfördelning mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen 
finns i kapitel 2a. I 2a kap 2 § SoL begränsas vistelsekommunens ansvar till akuta situationer om 
det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en en-
skild. Det är enligt 2a kap 3 § SoL bosättningskommunen, och inte vistelsekommunen, som an-
svarar för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Lagrummet beskriver att med bo-
sättningskommun avses  
 

1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller 
2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har 

sin starkaste anknytning till en annan kommun, den sistnämnda 
kommunen, eller 

3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till 
vilken han eller hon har sin starkaste anknytning.  

 
Socialstyrelsen har i juni 2014 gett ut en vägledning gällande Rätten till socialt bistånd för medborgare 
inom EU/EES-området och beskriver där de två grundläggande principerna i EU-rätten; rätten till 
fri rörlighet och rätten till likabehandling. I Socialstyrelsens vägledning beskrivs att alla personer 
som visats i Sverige omfattas av bestämmelserna om kommunens yttersta ansvar för stöd och 
hjälp enligt 2 kap 1 § SoL. Det innebär att alla personer som vistas i en kommun har rätt att an-
söka om bistånd, ekonomiskt eller annat bistånd, och få sin sak prövad och avgjord genom ett 
formellt beslut. Vidare att det finns en rätt att överklaga socialtjänstens beslut till förvaltnings-
domstol om socialnämnden beslutat ge helt eller delvis avslag på ansökan.2  

                                                 
2 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19467/2014-6-16.pdf 
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EU-medborgare och deras familjemedlemmar har rätt till likabehandling vid tillämpningen av 
socialtjänstlagen under förutsättning att de har uppehållsrätt.3 Uppehållsrätten regleras i det så 
kallade rörlighetsdirektivet4 och även i arbetskraftsförordningen.5 Rörlighetsdirektivet föreskriver 
att EU-medborgare och deras familjemedlemmar har uppehållsrätt under de första tre månader-
na utan att de behöver uppfylla några andra villkor än att inneha ett giltigt identitetskort eller 
pass. Efter de tre första månaderna måste EU-medborgaren uppfylla något av följande krav för 
att ha uppehållsrätt; vara anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten, vara 
arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning eller vara studerande eller annan med 
tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt ha en heltäckande 
sjukförsäkring. EU-medborgare som har arbetat i medlemsstaten och har barn som går i skolan 
har också uppehållsrätt enligt arbetskraftsförordningen. Vidare har en EU-medborgares familje-
medlemmar uppehållsrätt under förutsättning att EU-medborgaren har det. Rörlighetsdirektivets 
har införts i svensk lag genom utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97). 

 

Likabehandling enligt socialtjänstlagen innebär att EU-medborgare och deras familjemedlemmar 
ska bedömas på samma villkor som svenska medborgare. Även socialtjänstlagen uppställer krav 
för att erhålla bistånd, både avseende ekonomiskt bistånd eller bistånd och insatser i övrigt, t. ex 
avseende hemlöshet. En bedömning ska göras om den kommun som en person vistas i är bo-
sättnings- eller vistelsekommun. Om en kommun är vistelsekommun är kommunens ansvar be-
gränsat till akuta situationer (2 a kap. 2 § SoL). På samma sätt är kommunens ansvar begränsat 
till akuta situationer om en person saknar uppehållsrätt (se t.ex. SOU 2005:34 s. 155). Vad som 
är nödvändigt bistånd i en akut situation ska avgöras efter en individuell bedömning. I regel om-
fattas bistånd till kost, logi, hemresa och annat som inte kan anstå. 
 
Grundat på EU:s regelverk och på socialtjänstlagen finns en rätt till likabehandling som innebär 
att EU-medborgare och deras familjemedlemmar inte diskrimineras utifrån detta regelverk. 
 
I motionen anförs att Malmö stad ej behandlar EU-medborgare likvärdigt och att hundratals 
personer får sina grundläggande mänskliga rättigheter enligt artikel 25 i FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna kränkta. Malmö stad har inte ansvar att tillgodose rättigheterna i FN:s 
deklaration för alla människor som tillfälligt besöker eller vistas i Malmö. Malmö stad ska tillgo-
dose rättigheter enligt svensk lag som i sig tar hänsyn till internationella regelverk och konvent-
ioner.  
 
Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmande och in-

                                                 
3 Artikel 18 i Fördraget om Europeiska unionens funktionsrätt, samt artikel 24 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt 
röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (rörlighetsdirektivet). 
4 Se fotnot 3 ovan 
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlig-
het inom unionen 
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tegritet. Kontakt med socialtjänsten bygger på frivillighet varpå rätten till bistånd endast prövas 
för de personer som söker bistånd hos socialtjänsten. Socialtjänsten får inte utan uttryckligt 
lagstöd agera med tvång. Begränsningar i rätten till bistånd vilar på bestämmelserna i 2a kap 2 § 
SoL. Den person som ansökt om och fått ett negativt beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL kan 
överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. När det gäller socialnämndernas myndighets-
utövning finns ej underlag som tyder på att socialnämnderna tillämpar socialtjänstlagen olika på 
grund av t. ex nationalitet eller annan diskrimineringsgrund.  
 
Stadskontorets bedömning 
 
Den strategiska utvecklingsplanen för arbetet mot diskriminering i Malmö stad avser att vara ett 
stöd för att motverka diskriminering i kommunens alla verksamheter. I all kontakt med Malmö 
stad ska individen bemötas på ett respektfullt och icke kränkande sätt, vilket gäller alla personer 
som Malmö stads verksamheter möter. 
 
Stadskontoret har i ärendet ovan redogjort för tillämplig lagstiftning, vilken innebär begräns-
ningar avseende utsatta EU-medborgares rättsliga ställning i förhållande till kommuninvånare i 
Malmö. Bestämmelser om ansvarsfördelning mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp åter-
finns i kapitel 2a i socialtjänstlagen. Malmö stads tillämpning av rättsläget är samstämmig med 
Socialstyrelsens vägledning Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området.  Grund 
för begränsningar avseende rätt till bistånd i en kommun, t. ex avseende ekonomiskt bistånd, 
insatser vid hemlöshet eller insatser i form av arbetsmarknadsåtgärder har sin grund i gällande 
lagstiftning. Likabehandling enligt socialtjänstlagen innebär att EU-medborgare med uppehålls-
rätt ska bedömas på samma villkor som svenska medborgare. Vistelse- respektive bosättnings-
kommun är centrala begrepp vid prövning av rätten till bistånd. 
 
Arbetsmarknadsåtgärder är i första hand en angelägenhet för Arbetsförmedlingen. Arbetsmark-
nas-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redogör i sitt remissvar för målgrupp för de 
kommunala arbetsmarknadsåtgärderna. 
 
Vid avsaknad av boende finns möjlighet att ansöka om bistånd hos socialtjänsten i den kommun 
där man vistas. Bedöms en person inte ha sin hemvist i kommunen föreligger som regel endast 
rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation som inte kan lösas på annat sätt.  
 
Sociala resursnämnden har i sitt remissvar redogjort för insatser inom handlingsplan för arbetet 
med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö. Planen beskriver exempelvis Crossro-
ads verksamhet, som finansieras av kommunen och bedrivs i Stadsmissionens regi, där rådgiv-
ning och information ges till målgruppen, bl. a avseende Arbetsförmedlingens verksamhet.  
 
Behovet av härbärgesplatser under vintermånaderna, med start december 2015, är uppmärk-
sammat i sociala resursförvaltningens handlingsplan utifrån uppskattat behov och därutöver 
finns en beredskap för evakueringslokaler vid t. ex extremväder eller avhysningar.   
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Med hänvisning till vad som redogjorts för i ärendet föreslår stadskontoret att motionen ska 
anses vara besvarad. 
 
Ansvariga  
Birgitta Vilén-Johansso  Avdelningschef 
Jan-Inge Ahlfridh  Stadsdirektör 
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Malmö stad 
Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 1 (2) 

 

       

Datum   Yttrande 
2015-08-11 
Adress 
 
Diarienummer Till 
GYVF-2015-1571 Kommunfullmäktige 
  
 
Motion från Kommunfullmäktigeledamot Feministiskt Initiativ (FI) avseende 
myndighetsutövning fri från diskriminering 
STK-2015-441 
 
 
Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lämna föl-
jande yttrande: 
 
Sammanfattning 

Malmö stad beslutar om vilka målgrupper de kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska rik-
tas till. Malmös kommuninvånare är i första hand målgruppen för Jobb Malmös insatser. 
Därutöver fattar Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen myndighetsbeslut och Jobb Malmö 
utför insatsen. Därmed anser arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att 
motionen avslås. 

Yttrande 
Malmö stad beslutar om vilka målgrupper de kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska rik-
tas till. Malmös kommuninvånare är i första hand målgruppen för Jobb Malmös insatser. De 
prioriterade grupper bland Malmös kommuninvånare är arbetslösa personer med försörj-
ningsstöd, arbetslösa ungdomar (16-24 år) och SFI-studerande oavsett försörjningsform.  

 
I de flesta fall är det socialtjänsten som avgör om en person ska anvisas till de kommunala 
arbetsmarknadsinsatserna, Jobb Malmö, eftersom Jobb Malmö primärt arbetar med försörj-
ningsstödstagare. Socialtjänsten fattar myndighetsbeslutet och Jobb Malmö utför åtgärden. 
För målgruppen ungdomar 16-24 år, där försörjningsstödstagande ej är ett krav för att skri-
vas in på Jobb Malmö, gäller EU-rättens bestämmelser om uppehållsrätt. Uppehållsrätten 
bedöms av Arbetsf förmedlingen enligt särskilda kriterier. Om Arbetsförmedlingen bedömer 
att personen har uppehållsrätt kan ungdomen ta del av Jobb Malmös insatser. 

 
Därmed anser arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att motionen av-
slås. 
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Ordförande 

 

 Andreas Schönström 

Nämndsekreterare 

 

 Sofia Sjödin 
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Malmö stad 
Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2015-06-26 kl. 09:00 Sluttid: 15:00

Plats Sessionssalen, vån 7, Stadskontoret, Malmö

Beslutande ledamöter Andreas Schönström (S), Ordförande
Ola Nilsson (V), Vice ordförande
Patrick Reslow (M), Andre vice ordförande
Marie Tanndal (S)
Juan Tadeo-Espitia (S)
Pernilla Hagen (S)
Peter Johansson (S)
Joel Laguna (FP)
Rickard Åhman Persson (SD)
Karolin Johansson (MP), Ersättare
Dajana Zon (M), Ersättare
Gabriela Herendic (M), Ersättare
Britt-Marie Nilsson (SD), Ersättare

Ej tjänstgörande ersättare Christian Kutzner (S)
Anita Cavallin (S)
Jeanette Stojic (V)
Björn Olsson (M)
Anton Wemander Grahm (FP)
Håkan Ask (SD)

Övriga närvarande Marianne Thomsen, Lärarförbundet
Lars Silverberg, Biträdande direktör
Sofia Sjödin , Nämndsekreterare
Ann-Sofie Nordh, Chef myndighetsavdelningen
Pia Oredsson Birgersson, Chef informationsavdelningen
Jonas Jonsson, Utredare
Ulrika Määttä Lagerlöf, Sekreterare
Haidi Knorring, Sektionschef

Utses att justera Patrick Reslow

Justering 2015-07-01 

Protokollet omfattar §64

1
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§ 64 Motion från Kommunfullmäktigeledamot Feministiskt Initiativ (FI) avseende 
myndighetsutövning fri från diskriminering

GYVF-2015-1571

Sammanfattning     
Malmö stad beslutar om vilka målgrupper de kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska riktas 
till. Malmös kommuninvånare är i första hand målgruppen för Jobb Malmös insatser. 
Därutöver fattar Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen myndighetsbeslut och Jobb Malmö 
utför insatsen. Därmed anser arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att 
motionen avslås.

Beslut
Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

att godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunfullmäktige.

  
Beslutsgång

Nämnden beslutar att korrigera sista meningen i sammanfattningen från:

Därmed anser arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att motionen är besvarad.

Till följande: Därmed anser arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att motionen 
avslås.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse AGVN 20150622 Motion från FI
• STK-2015-441 Motion av Katerin Mendez (FI) avseende myndighetsutövning fri från 

diskriminering
• STK-2015-441 Motion av Katerin Mendez (FI)  avseende myndighetsutövning fri från 

diskriminering

2
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Malmö stad 
Stadsområdesnämnd Norr 1 (2) 

 

       

Datum   Yttrande 
2015-07-01 
Adress 
 
Diarienummer Till 
SOFN-2015-186 Kommunfullmäktige 
  
 
Motion av Katerin Mendez (FI) avseende myndighetsutövning fri från dis-
kriminering 
STK-2015-441 
 
 
Stadsområdesnämnd Norr beslutar att lämna följande yttrande: 
 
Sammanfattning 
Nämnden anser att förutsättningarna för arbetet med målgruppen måste utgå från lagar, reg-
ler och kommunens riktlinjer. Nämnden anser inte att det råder ett motsatsförhållande mel-
lan Malmö stads strategiska utvecklingsplan för arbetet med diskriminering och stödet till ut-
satta EU-medborgare inom gällande lagstiftning. Uppsökarverksamhet, information och pla-
nering av sovplatser ingår i den handlingsplan för Malmö stad som finns framtagen för arbe-
tet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare.  

 

Yttrande 
Nämnden anser att förutsättningarna för arbetet med målgruppen måste utgå från lagar, reg-
ler och kommunens riktlinjer. Nämnden anser inte att det råder ett motsatsförhållande mel-
lan Malmö stads strategiska utvecklingsplan för arbetet med diskriminering och stödet till ut-
satta EU-medborgare inom gällande lagstiftning. Nämnden anser vidare att en del i de utsat-
tas situation handlar om skillnader i levnadsvillkor och fattigdom i Europa samt den fria rör-
ligheten, vilket innebär att arbetet med ta fram lösningar måste ske på flera nivåer och på 
lång sikt, både nationellt och internationellt. Malmö stad deltar bland annat i nätverk inom 
SKL, Sveriges kommuner och landsting där arbete med frågan kring de utsatta EU-
medborgarnas situation pågår. Regeringen har även tillsatt en samordnare som ska arbeta 
med frågan. 
 
Socialtjänstlagens regler om ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelse-
kommun gäller även för EU-medborgare med uppehållsrätt. Den som inte bedöms ha sin 
hemvist i kommunen har bara rätt till akut bistånd. När en person inte är bosatt i Sverige har 
vistelsekommunen biståndsansvaret. För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige 
men som vistas här för besök följer Regeringsrättens praxis (RÅ 1995 ref. 70) att vistelse-
kommunen endast ansvarar för akuta insatser, så kallad nöd. Personer som inte bedöms ha 
hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas har bara rätt till bistånd för att avhjälpa en akut 
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nödsituation som inte går att lösa på annat sätt. I praktiken innebär det oftast att personen 
får enstaka bistånd till mat, logi eller resa till sin hemkommun.  
 
Sociala resursförvaltningen har samordningsansvar i arbetet för utsatta EU-medborgare. 
Samordnaruppdraget är förvaltnings-, myndighets- och organisationsövergripande. Nämn-
den anser att det är positivt att ansvaret är samlat då det hos samordnaren finns tillgång till 
en samlad kunskap och att samordnaren utifrån denna kan agera stödfunktion till ledning, 
verksamheter inom Malmö Stad, andra myndigheter, organisationer och övriga civilsamhället 
som arbetar med EU-medborgare. I uppdraget ingår att länka ihop verksamheter och perso-
ner/funktioner när något specifikt ska göras för att det ska finnas en överblick och en tydlig 
linje i arbetet. Uppsökarverksamhet, information och planering av sovplatser ingår i den 
handlingsplan för Malmö stad som finns framtagen för arbetet med fattiga och socialt utsatta 
EU-medborgare.  
 
Motionärens yrkande att Malmö stad i sina arbetsmarknadsåtgärder inkluderar socialt utsatta 
EU-medborgares arbetslöshet hänvisas till Arbetsmarknads-gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden. 
 

Ordförande 

 

 Anders Andersson (V) 

Stadsområdesdirektör  

 

 Ann Söllgård  
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Malmö stad 
Stadsområdesnämnd Norr

Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2015-06-25 kl. 17:40 Sluttid: 19:35

Plats Malmö museer Teknik och Sjöfartens hus, lokal Hörsalen

Beslutande ledamöter Anders Andersson  (V), Ordförande
Sanna Axelsson  (S), Vice ordförande
Lilian Gerleman  (M), Andre vice ordförande
Babis Haralambos Grammatikopolous (S)
Annika Larsson  (S)
Bjarne Hansen  (S)
Annie Lönngren (S)
Hillevi Veibäck  (MP)
Lars Mårtensson  (M)
Patrick Angelin (SD)
Hynek Olsak  (SD)
Bill Jönsson  (M), Ersättare
Marianne Friedman  (FP), Ersättare

Ej tjänstgörande ersättare Gert Andersson  (S)
Anna Arvidsson  (S)
Gunnel Sunesson  (V)
Christer Larsson  (V)
Janne Grönholm  (MP)
Peter Dime (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Håkan Björck  (SD)
Eva Hallén  (SD)

Övriga närvarande Ann Söllgård, stadsområdesdirektör
Lars Tingsmark , ekonomichef
Charlotte Glimskog, avdelningschef vård och omsorg
Carina Opasiak, avdelningschef områdesutveckling och 
kommunikation
Susanne Nordqvist, nämndsekreterare
Birgitta Bengtsson , personalföreträdare SACO
Anette Gustavsson , komunikationsstrateg
Sara Strand, sekreterare

Utses att justera Hynek Olsak (SD)

Justering 2015-06-29 

Protokollet omfattar §134

1
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§ 134 Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering

SOFN-2015-186

Sammanfattning     
En motion rörande myndighetsutövning fri från diskriminering har inkommit från Katerin 
Mendez (FI) för Stadsområdesnämnd Norr att yttra sig över.

Beslut
Stadsområdesnämnd Norr beslutar

att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med Stadsområdesnämnd Norrs 
upprättade förslag.

Beslutsunderlag

• missiv- Motion av Katerin Mendez (FI) avseende myndighetsutövning fri från 
diskriminering

• Motion av Katerin Mendez (FI)-  Myndighetsutövning fri från diskriminering

2



21Bihang 2015   Nr 104

Malmö stad 
Sociala resursnämnden 1 (4) 

 

       

Datum   Yttrande 
2015-06-25 
Adress 
Baltzarsgatan 4 
Diarienummer Till 
SRN-2015-454 Kommunfullmäktige 
  
 
Motion av Katerin Mendez (FI) avseende myndighetsutövning fri från 
diskriminering 
STK-2015-441 
 
 
Sociala resursnämnden beslutar att lämna följande yttrande: 
 
Sammanfattning 
I motionen framförs synpunkter om att likvärdig myndighetsutövning ej sker gentemot EU-
medborgare samt att de ska inkluderas i insatser mot hemlöshet och att det ska finnas  
sovplatser till EU-medborgare som inte själva kan ordna sitt boende. Vidare framförs att 
uppsökarverksamheten utökas och att Malmö stads strategiska utvecklingsplan för arbetet 
mot diskriminering särskilt säkerställer att den gäller även EU-medborgare. 

 

Yttrande 
Av EU:s så kallade rörlighetsdirektiv (2004/38/EG) framgår under vilka förutsättningar en 
unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig i en annan medlemsstat. Rörlighetsdirektivet har 
implementerats i den svenska utlänningslagen, där begreppet uppehållsrätt reserverats för 
rätten att vistas i Sverige längre än tre månader utan uppehållstillstånd. För att få 
uppehållsrätt under längre tid än tre månader ska personen antingen vara  

- anställd,  
- egenföretagare,  
- arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning, 
- studerande med heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina  

familjemedlemmars försörjning eller 
- enbart vistas i den mottagande medlemsstaten men har en heltäckande sjukförsäkring 

och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning. 
 

Enligt kompetensreglerna i kommunallagen (1991:900) kan en kommun inte göra mer än 
vad som är stadgat i svensk lagstiftning hur vällovligt syftet än kan tyckas. Det finns klara 
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och tydliga riktlinjer för hur socialtjänstlagen (2001:453) skall tolkas och intentionerna 
bakom lagen när det gäller utländska medborgare på besök i Sverige. Vistelsekommunens 
ansvar är i dessa fall begränsade till så kallat nödbistånd.  

 

För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige men som vistas här för besök följer 
av Regeringsrättens praxis (RÅ 1995 ref. 70) att vistelsekommunen endast ansvarar för akuta 
insatser, så kallad nöd. Efter ansökan och individuell bedömning av sökandes behov kan 
exempelvis bistånd lämnas till biljett från vistelsekommunen till hemlandet. Annan 
biståndsinsats som kan bli aktuell i nödsituation är pengar till mat eller enstaka natt på 
härbärge.  

 

För likabehandling krävs att personen uppfyller kraven för uppehållsrätt och därmed har rätt 
att vistas i Sverige längre än tre månader. Rätt till vistelse i ett annat EU-land, än det 
personen är medborgare i, är som tidigare nämnts inte ovillkorlig utan beroende av vissa 
villkor som försörjning och heltäckande sjukförsäkring. En EU-medborgare kan enligt 8 kap 
9 § utlänningslagen (2005:716) avvisas från Sverige under de tre första månaderna efter 
inresa om han eller hon visar sig utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt 
socialtjänstlagen.  En orimlig belastning kan till exempel vara behov av bistånd utöver nöd.  

 

I Malmö stads strategiska utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering anges att ”Malmö 
stad har ansvar för att malmöborna ges lika rättigheter och möjligheter att ta del av den 
service och de tjänster som kommunen erbjuder”. För tillfälliga besökare i Malmö gäller det 
ansvar som åligger vistelsekommunen enligt socialtjänstlagen. Vistelsebegreppet tolkas så 
som det är avsett genom möjlighet till nödbistånd efter prövning i det enskilda fallet. Det 
finns följaktligen inget behov av att säkerställa den strategiska utvecklingsplanen för arbetet 
mot diskriminering gentemot en enskild grupp då deras rättigheter tillgodoses enligt gällande 
rättspraxis.  

 

Sociala resursförvaltningen har för närvarande 1,0 EU samordnare uppdelat på två personer 
som är ansvariga för samordning mellan verksamheter inom Malmö stad och andra aktörer. 
Fyra förvaltnings- och myndighetsövergripande nätverk samordnas via förvaltningen: 
krisberedskap, boplatser, frivilligorganisationer och socialtjänst. De bedriver även 
uppsökande verksamhet, besöker platser där hemlösa personer bor för att få en bild av 
situationen. Det finns i nuläget inget behov av att utöka antalet tjänster.   
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Enligt Malmö Stad definieras hemlös som en person som saknar egen eller förhyrd bostad 
och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt 
är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Vid tillfällig vistelse i annat land 
eller annan kommun räknas personen inte som hemlös då bostad finns på annan ort. Vid 
vistelse på annan ort är det upp till personen själv att planera sitt boende under den 
perioden. Om detta inte fungerar finns möjlighet till bistånd i nödsituation efter en 
individuell prövning. Vistelselandet är ej skyldigt att tillhandahålla sovplatser för samtliga EU 
medborgare på tillfällig vistelse i landet. 

 

Sociala resursnämnden har beslutat om en handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt 
utsatt EU-medborgare i Malmö. I denna har sociala resursförvaltningen fått i uppdrag att ta 
fram: 
 

- Vinterhärbärge med 40 sovplatser under perioden 1 december till 28 februari.  
- Daglokal året runt som erbjuder möjlighet att ta hand om mer basala behov som frukost, 

kläder och dusch. Rådgivning kring möjligheten till arbete/försörjning i samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Stöd i frågor kring hälsa och sjukvård samt information kring 
rättigheter och skyldigheter. Denna verksamhet är i drift. 

- Evakueringslokaler vid extremväder samt vid eventuell avhysning. 
- Rutin vid avhysning för att säkerställa att gällande regler och lagar följs. 
- Undersöka förutsättningarna för vänort i Rumänien med syfte att till exempel utbyta 

erfarenheter och hjälp med ansökningar om EU-medel och antidiskrimineringsarbete. 
- Sprida erfarenheterna från arbetet med Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC). 

 
 

Grundprincipen för att ha rätt att, som EU medborgare, vistas i Sverige är att var och en har 
ansvar för att planera sitt boende, arbetssituation eller hemresa. När detta inte fungerar finns 
det begränsade insatser som kan ges under gällande lagrum. Utöver detta har Malmö stad 
valt att i olika former medverka till ytterligare insatser till EU medborgare i samverkan med 
bland annat frivilligorganisationer och andra myndigheter. Med hänsyn till det insatsarbete 
som redan sker anser sociala resursnämnden inte att någon utökning av antalet insatser är 
aktuell. 
 
 
Sociala resursnämnden föreslår att motionen skall avslås. 

 

Ordförande 
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 Carina Nilsson 

Nämndsekreterare 

 

 Ebba Cedergren 
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Malmö 25/3 2015 
 
Motion Myndighetsutövning fri från diskriminering 
 
Feministiskt initiativ utgår från att Malmös kommunfullmäktige är villiga och beredda 
att ta fullt ansvar för alla som vistas i vår stad. Vårt antagande tar sin avstamp i den 
strategiska utvecklingsplan som tagits fram för arbetet mot diskriminering. 
Inledningsorden i denna antidiskrimineringsplan vittnar om ambitioner att Malmö ska 
vara ”en öppen och inkluderande stad där lika rättigheter och möjligheter för alla 
människor är den rådande normen”.  
 
Vidare står det att Malmö stad är en kommun där likvärdig verksamhet, service och 
bemötande, liksom likvärdig myndighetsutövning kan garanteras för alla. Detta innebär 
att stadens resurser styrs så att lika rättigheter och möjligheter för alla uppnås”. Genom 
denna handlingsplan har Malmö stad åtagit sig skyldigheten att säkerställa att de 
mänskliga rättigheterna följs bland annat genom att ”avstå från handlande, beslut och 
regler som inskränker eller kränker dessa rättigheter” och ”se till att det finns 
samhällsystem som förverkligar rättigheterna”.  Idag riskerar dessa ambitioner vara 
vackra ord som ständigt eftersträvas men aldrig kommer att uppnås då det finns 
diskrepans mellan ord och handling. Detta önskar Feministiskt initiativ ändra på.  

Vi vill att vistelsebegreppet som står att läsa i 2 kap 1 § SoL och bistånd enligt 4 kap 1 § 
SoL där "skälig levnadsnivå” finns definierad skall tolkas som lagen är avsedd, utan 
undantag. Skrivningarna i SoL är universella och lagtexten skriven för att undantagslöst 
gälla alla som vistas i kommunen, (undantaget asylsökande som går under annan 
lagstiftning) och har ett behov som inte kan tillgodoses på annat sätt, vi uppmanar 
Malmö stad att följa lagen. 

Faktum är att vi i dag har hundratals EU-medborgare som inte behandlas likvärdigt av 
Malmö stad. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna går i artikel 25 att läsa 
”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster 
samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes 
död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller 
hennes kontroll.” Som det ser ut idag i Malmö får alltså hundratals personer sina 
grundläggande mänskliga rättigheter kränkta och vid myndighetsutövning görs en 
tolkning av lagar som är missgynnsam mot socialt utsatta EU-medborgare. Feministiskt 
initiativ vill att Malmö stad tar ansvar för att följa lagen och säkerställa att alla som 
vistas i staden utan att göra åtskillnad på de som uppsöker våra sociala tjänster.   
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Feministiskt initiativ Malmö yrkar på:  
 
att Malmö stad säkerställer att den strategiska utvecklingsplanen för arbetet mot 
diskriminering i Malmö även gäller utsatta EU-medborgare. 
 
att likvärdig myndighetsutövning garanteras utsatta EU-medborgare genom att 2 kap 1 
§ SoL och 4 kap 1 § SoL tolkas som lagen är avsedd, utan undantag. Vilket innebär att 
Malmö tolkar socialtjänstlagen som ger socialt utsatta EU-medborgare rätt till bistånd 
med skälig levnadsnivå, på samma villkor som för alla andra som vistas i kommunen. 

att Malmö stad i sina arbetsmarknadsåtgärder inkluderar socialt utsatta EU-
medborgares arbetslöshet i detta arbete.  

att Malmö stad i sina insatser mot hemlöshet inkluderar socialt utsatta EU-medborgares 
hemlöshet i detta arbete.  
 
att Malmö stad utökar uppsökarverksamhet och information för att säkerställa att 
utsatta EU-medborgare får möjlighet att ta del av de insatser som redan idag finns till 
deras förfogande. Bland annat information om hur en skriver in sig i 
Arbetsförmedlingen.  
 
att Malmö i sin handlingsplan för utsatta EU-medborgare upprättar sovplatser efter det 
faktiska behovet som finns.  
 
Katerin Mendez, 
Kommunfullmäktigeledamot, Fi Malmö 
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