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1.

Val av protokolljusterare och fastställande av tid och plats för justering

Sammanfattning

Föreslagen justeringstid är 31 oktober kl 11.00.
2.

Fastställande av dagordning

16.

Information från Noomi - prostitution och människohandel i Malmö

Sammanfattning

Deltar gör representanter från Länsstyrelsen Skåne, Noomi - Hela människan, Polisen i
Malmö, Migrationsverket samt Malmö stad.
17.

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Maria Norrby, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen deltar.
18.

Avrop från Jobbpakten 2018

ASN-2018-15389
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gavs i Malmö stads budget för 2017 i uppdrag att med berörda nämnder
genomföra en Jobbpakt med Malmöborna. 10 miljoner kronor avsattes för insatser kopplat
till Jobbpakten som ska användas till utökning av kommunala arbetsmarknadsanställningar
och talangutbildningar.
Därutöver har kommunfullmäktige, i ett särskilt beslut, avsatt 7 miljoner avseende utökad
sommarpraktik för ungdomar, som en del av Jobbpakten.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås nu besluta att ansöka om 6 150 tkr från
kommunstyrelsen för insatser kopplade till Jobbpakten för genomförda och planerade
insatser under 2018.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181018 § 165.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämndens ansöker om 6 150 tkr från kommunstyrelsen
avseende insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och socialnämnden har
genomfört och planerar att genomföra under 2018.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ASN 181026 Avrop från Jobbpakten 2018b
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19.

§165 Avrop från Jobbpakten 2018
Uppdrag utifrån delårsrapport 2018 januari-augusti om förslag till åtgärder
för att få verksamheterna i balans med budget

ASN-2018-15669
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade i delårsrapport för januari till augusti 2018
ett prognostiserat underskott för helåret 2018. Nämnden beslutade den 24 september 2018
att ge förvaltningen i uppdrag att ”skyndsamt ta fram förslag till åtgärder för att uppnå en
budget i balans”.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att förvaltningen
verkställer och följer upp de åtgärder som förvaltningsledningen beslutat om. Besluten
omfattar sammanlagt besparingar om 8 900 tkr 2018, 161 900 tkr 2019 och 142 000 tkr 2020.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår dessutom att nämnden beslutar att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till nya/alternativa boendelösningar för hemlösa
personer.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181018 § 166.

Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa
redovisade åtgärder för att uppnå en verksamhet i balans med budget.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter
till nya/alternativa boendelösningar för hemlösa personer.
Beslutsunderlag






20.

ASN180924 §360 Delårsrapport januari-augusti 2018
G-Tjänsteskrivelse ASN 181026 Förslag till åtgärder för att få verksamhet i balans
med budget
Rapport åtgärder efter delårsrapport januari till augusti 2018
§166 Uppdrag utifrån delårsrapport 2018 januari-augusti om förslag till åtgärder för
att få verksamheterna i balans med budget
Förslag till yttrande över remiss avseende Kompletterande bestämmelser
till lagen om tobak och liknande produkter

ASN-2018-15184
Sammanfattning

Malmö stad har beretts möjlighet att yttra sig över remissen Kompletterande bestämmelser
till lagen om tobak och liknande produkter. I prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och
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liknande produkter föreslås bl.a. att styck-förpackningar med tobaksvaror ska förses med en
unik identitetsmärkning.
Enligt genomförandeförordning EU (2018/574) om tekniska standarder har medlemsstaterna
en skyldighet att utse en enhet med ansvar för att generera och utfärda unika
identitetsmärkningar (s.k. id-utfärdare). I promemorian föreslås att det i den föreslagna lagen
om tobak och liknande produkter ska införas en bestämmelse som möjliggör att uppgiften att
vara id-utfärdare överlämnas till någon annan än stat eller kommun.
Det föreslås även att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om avgifter för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar.
Vidare förordas att Folkhälsomyndigheten bör få befogenhet att besluta om att överlämna
uppgiften att vara id-utfärdare till någon enskild. Malmö stad instämmer i huvudsak med de
förslag som lämnas i promemorian.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181018 § 169.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende kompletterande
bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter enligt förvaltningens
förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Socialdepartementet.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse ASN 181026 - Remiss kompletterande bestämmelser till lagen
om tobak och liknande produkter
Förslag till yttrande - Remiss kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och
liknande produkter
Remiss - Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter
Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter
Anstånd på remiss från Socialdepartementet, kompletterande bestämmelser till
lagen om tobak och liknande produkter
§169 Förslag till yttrande över remiss avseende kompletterande bestämmelser till
lagen om tobak och liknande produkter

21.

Information om studie om hedersrelaterat våld

22.

Förslag till yttrande avseende granskning av Malmö stads förebyggande
arbete mot våldsbejakande miljöer, SR-2018-85
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ASN-2018-13708
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit rapporten Granskning av Malmö stads
förebyggande arbete mot våldsbejakande miljöer. Granskningen är genomförd av KPMG på uppdrag
av Malmö stadsrevision, i syfte att bedöma om Malmö stad säkerställer att det finns ett
ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka våldsbejakande miljöer. Granskade
nämnder är arbetsmarknads- och socialnämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt kommunstyrelsen.
Utifrån den genomförda granskningen ges även en rad rekommendationer.
Kommunstyrelsen rekommenderas säkerställa att roll- och ansvarsfördelningen är tydlig
avseende styrning och ledning samt att det särskilda samordningsteamets syfte,
arbetsprocesser och mål dokumenteras.
Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas säkerställa att lokala samarbetsavtal
mellan konsultationsteamet (Malmö stads stödtelefon) och berörda samverkanspartners
avseende våldsbejakande extremism upprättas.
Såväl kommunstyrelsen som övriga granskade nämnder rekommenderas säkerställa att arbetet
med att utveckla evidensbaserade insatser och metoder fortgår och att Communitys That
Care som styrmodell framöver följs upp och utvärderas.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181018 § 167.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Granskning av

Malmö stads förebyggande arbete mot våldsbejakande miljöer enligt förvaltningens
förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Granskning av Malmö stads förebyggande arbete mot
våldsbejakande miljöer
Yttrande- Granskning av Malmö stads förebyggande arbete mot våldsbejakande
miljöer
Följebrev avseende rapporten Granskning av Malmö stads förebyggande arbete
mot våldsbejakande miljöer, SR-2018-33
Rapport, Granskning av Malmö stads förebyggande arbete mot våldsbejakande
miljöer, SR-2018-85
§167 Förslag till yttrande avseende granskning av Malmö stads förebyggande arbete
mot våldsbejakande miljöer, SR-2018-85
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23.

Förslag till yttrande över remiss avseende Informationsutbyte vid
samverkan mot terrorism (SOU 2018:65), STK-2018-924

ASN-2018-15168
Sammanfattning

Malmö stad har mottagit betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU
2018:65) från Justitiedepartementet. Arbetsmarknads- och socialnämnden har av
kommunstyrelsen ombetts att avge yttrande kring betänkandet. I föreliggande betänkande
presenteras utredning och förslag till ändringar av de regler om sekretess och
informationsutbyte som gäller för bland annat Polismyndigheten, socialtjänsten och
Transportstyrelsen i arbetet mot terrorism (dir. 2017:75). Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har valt att främst kommentera utredningens förslag och de avsnitt i
utredningen som i större utsträckning berör socialtjänsten. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen anser att inskränkningar i sekretesslagstiftningen ska ske med stor
försiktighet. Förvaltningen bedömer att det finns en risk att även små och väl avgränsade
lagändringar kan komma att skada tilliten till socialtjänsten och den enskildes motivation att
kunna söka hjälp . Eftersom föreliggande förslag om lagändringar är tydligt avgränsat till
utökad möjlighet för socialtjänsten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter avseende misstanke
om brottsliga handlingar med koppling till extremism och terrorism anser förvaltningen ändå att det
finns ett visst stöd för de aktuella förslagen.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181018 §168.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende betänkandet
Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65) enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag








24.

G-Tjänsteskrivelse ASN 181026- Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
Yttrande - Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
Remittering av betänkande - Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
(SOU 2018:65)
Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)
Följebrev Remiss från Justitiedepartementet - Informationsutbyte vid samverkan
mot terrorism (SOU 2018:65), STK-2018-924
§168 Förslag till yttrande över remiss avseende Informationsutbyte vid samverkan
mot terrorism (SOU 2018:65)
Förslag till yttrande över remiss avseende av ansökan från Flamman
Ungdomarnas Hus om stöd till verksamheten "Hoppa av"”
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ASN-2018-13636
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar yttrande angående ansökan till
kommunstyrelsen från föreningen Flamman Ungdomarnas hus för verksamheten ”Hoppa
av”.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181018 § 170.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende ansökan från Flamman
Ungdomarnas hus om verksamheten ”Hoppa av” enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag







25.

Följebrev Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till "Hoppa av",
STK-2018-880
G-Tjänsteskrivelse ASN 181026 Remiss ansökan från Flamman Ungdomarnas husHoppa av
Förslag till yttrande -Ansökan från Flamman Ungdomarnas hus "Hoppa av"
Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till "Hoppa av"
§170 Förslag till yttrande över remiss avseende ansökan från Flamman
Ungdomarnas Hus om stöd till verksamheten "Hoppa av"”
Organisationsbidrag inom det sociala området 2019

ASN-2018-3888
Sammanfattning

Inför verksamhetsåret 2019 har 45 organisationer ansökt om organisationsbidrag från arbetsmarknads- och socialnämnden. Organisationernas verksamhet ska stärka, komplettera eller
utgöra alternativ till nämndens egna verksamhet inom det sociala området för människor i
utsatta situationer.
Det sammanlagda beloppet som organisationerna ansöker om är 22 723 004 kr. I ärendet
föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att nämnden beviljar 33 organisationer
organisationsbidrag om sammanlagt 8 110 000 kr. Förvaltningen föreslår att nämnden avslår
elva organisationers ansökan om organisationsbidrag.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181018 § 171.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar totalt 8 110 000 kr i organisationsbidrag till 33
idéburna organisationer för verksamhet inom det sociala området verksamhetsåret 2019 i
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enlighet med förvaltningens förslag i Bilaga 2 – Bidragsfördelning 2019, under förutsättning att
budgeten för 2019 blir fastställd.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår ansökningar om organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2019 från elva organisationer i enlighet med förvaltningens förslag i Bilaga 2 Bidragsfördelning 2019.
Beslutsunderlag





































G-Tjänsteskrivelse ASNAU 181026 Organisationsbidrag inom det sociala området
Bilaga 1 - Grupp 1: Barn och unga samt övrig social verksamhet
Bilaga 1 - Grupp 2: Missbruk och hemlöshet
Bilaga 1 - Grupp 3: Kvinnofrid och våld i nära relationer
Bilaga 1 - Grupp 4: Nysökande organisationer
Bilaga 2 - Bidragsfördelning 2019
Bilaga 3 - Verksamhet för barn och unga 2019
Bilaga 4 - Riktlinjer för arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag
till organisationer inom det sociala området
Ansökan om organisationsbidrag från Adoptionscentrum
Ansökan om organisationsbidrag från BRIS
Ansökan om organisationsbidrag från BUFFF Skåne
Ansökan om organisationsbidrag från Romska kulturella utvecklingscentret i
Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Hyllie församling
Ansökan om organisationsbidrag från Immanuelskyrkan
Ansökan om organisationsbidrag från IM
Ansökan om organisationsbidrag från Malmökretsen av Svenska Röda korset
Ansökan om organisationsbidrag från FMN
Ansökan om organisationsbidrag från Gatutidningarna
Ansökan om organisationsbidrag från Comigen
Ansökan om organisationsbidrag från Kamratföreningen NU
Ansökan om organisationsbidrag från RFHL Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Räddningsmissionen
Ansökan om organisationsbidrag från ATIM
Ansökan om organisationsbidrag från FemCenter
Ansökan om organisationsbidrag från Internationella kvinnoföreningen i Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Resurscentrum för kvinnor i Malmö, Winnet
Ansökan om organisationsbidrag från Drivkraft Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Ensamkommandes förbund
Ansökan om organisationsbidrag från Insamlingsstiftelsen Choice
Ansökan om organisationsbidrag från Juridikcentrum
Ansökan om organisationsbidrag från KRIS
Ansökan om organisationsbidrag från Föreningen Café Maria-Fisken
Ansökan om organisationsbidrag från somalilandsförening i Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Vänskapsföreningen Skåne
Ansökan om organisationsbidrag från Stadsmission Cafe David
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26.

Ansökan om organisationsbidrag från Paintball Mupparna
Ansökan om organisationsbidrag från KFUM KIOSK
Ansökan om organisationsbidrag från Malmö Romska idécenter
Ansökan om organisationsbidrag från Noomi Hela människan i Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från RFSL Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från United sisters Fryshuset
Ansökan om organisationsbidrag från Malmö kvinnojour
Ansökan om organisationsbidrag från Vi som förlorat barn
Ansökan om organisationsbidrag från Spelberoendes förening
Ansökan om organisationsbidrag från Qvinnokulan
Ansökan om organisationsbidrag från Malmö romska idecenter
Ansökan om organisationsbidrag från Malmö Ungdomscentral
Ansökan om organisationsbidrag från Länkarna Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Trans- och tjejjouren
Ansökan om organisationsbidrag från Skådebanan södra regionen
Ansökan om organisationsbidrag från Maracana
Ansökan om organisationsbidrag från KC Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Kvinnorättsförbundet Malmö
§171 Organisationsbidrag inom det sociala området 2019
Ansökan om organisationsbidrag från RFSL Rådgivningen Skåne

ASN-2018-10188
Sammanfattning

RFSL Rådgivningen Skåne ansöker om 1 000 000 kr i organisationsbidrag från
arbetsmarknads- och socialnämnden för verksamhet 2019. Verksamheten syftar till att ge
yrkesverksamma större kunskap och handlingsberedskap för att arbeta med hbtqi-personer,
samt stötta och stärka hbtqi-personer.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja ansökan med 1 000 000 kr.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181018 § 172.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar RFSL Rådgivningen Skåne 1 000 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2019 under förutsättning att nämndens budget inför
2019 fastställs.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse ASN 181026 Ansökan om organsiationsbidrag från RFSL
Rådgivningen Skåne
Ansökan RFSL Rådgivningen Skåne
Verksamhetsberättelse 2017
Preliminär Verksamhetsplan 2019
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27.

Revisionsberättelser 2017
Resultat- och balansräkning 2017
Årsmötesprotokoll 2018
Protokoll styrelsemöte
§172 Ansökan om organisationsbidrag från RFSL Rådgivningen Skåne
Fördelning av utökat anslag av medel för skyddsinsatser 2018

ASN-2018-15515
Sammanfattning

Särskilda medel har avsatts för att säkra möjligheten till skyddat boende för kvinnor utsatta
för våld i nära relation. 2018 års medel för skyddsinsatser föreslås fördelas på de tre
kvinnojourerna i Malmö, boendet Noomi samt föreningen VOOV:s Malmögrupp.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181018 § 173.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 435 000 kr till ATIM kvinno- och
ungdomsjour.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 180 000 kr till FemCenter kvinnorjour.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 170 000 kr till Malmö kvinnojour.
4.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 95 000 kr till Hela människan Noomi.
5.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 20 000 kr till Föreningen VOOV.

Beslutsunderlag



28.

G- Tjänsteskrivelse ASN181026 Fördelning av utökat anslag av medel för
skyddsinsatser 2018
Val av ersättare i myndighetsutskott Öster efter Marie Ridell (MP)

ASN-2018-16801
Sammanfattning

Föreligger valförslag om ersättare i myndighetsutskott Öster istället för Marie Ridell (MP).
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Lisbeth Moberg (MP) till ersättare(4), istället för
Marie Ridell (MP), i myndighetsutskott Öster för perioden från och med 2018-10-26 till och
med 2018-12-31
29.

Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter
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och nämndens ordförande
ASN-2018-13410
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot
eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras ska redovisas på nästa nämndssammanträde.
Även beslut som fattas av nämndens ordförande och förordnad ledamot finns redovisade i
ärendet.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och
beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande.
Beslutsunderlag



30.

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förodnade
ledamöter och nämndens ordförande
Anmälan av inkomna, utgående och upprättade skrivelser

ASN-2018-13414
Sammanfattning

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser återfinns i tjänsteskrivelse och publiceras på
NetPublicator.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen avseende inkomna, utgående
och upprättade skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag


31.

Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar
Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Beslutsunderlag
Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden personer utan uppehållstillstånd
201809
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