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Fastställande av dagordning
Information avseende boende med stöd
Föredragning om rapporten Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck
och samhällets utmaningar
Kompetensgap och kompetensförsörjningsplan för arbetsmarknads- och
socialnämnden
Arbetsmarknadsinformation
Tillstyrkande av ny överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Malmö
stad inom ramen för DUA-unga uppdraget
Godkännande av plan för att fler med funktionsnedsättning ska få en anställning
i Malmö stad
Yttrande över remiss från Justitiedepartementet - Betänkandet Nya regler om
faderskap och föräldraskap (SOU 2018:6)
Yttrande över remiss gällande förslag om fördelning av kommunbidragsramen
statsbidrag flyktingar
Revidering av delegationsordning
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Information från förvaltningsdirektören
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§

447

Fastställande av dagordning

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ärende 6 behandlas före ärende 3, att
förvaltningens information avseende boende med stöd behandlas efter ärende 12, att
informationsärende 14 och 15 utgår från dagens sammanträde och behandlas vid
sammanträdet 30 januari och fastställer därmed dagordningen.
Paragrafen är justerad
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§

458

Information avseende boende med stöd

ASN-2018-20566
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag vid sammanträdet 29
november att genomföra den påbörjade granskningen avseende boende med stöd. I
uppdraget ingick att presentera granskningen till nämnden samt återkomma till nämnden med
förslag på åtgärder.
Vid sammanträdet presenterar förvaltningen resultatet av granskningen av insatsen boende
med stöd sett till insatsens utformning och användning, omfattning och kostnad.
Förvaltningens granskning visar att system för kontinuerlig uppföljning av externa
leverantörer behöver införas, att rutiner för internt informationsutbyte och kvalitetssäkring
behöver åtgärdas och att systematiken i detta behöver säkerställas. På en övergripande nivå
finns behov av att styra och leda mot vilka likvärdiga insatser som ska användas och att detta
resultat följs upp på gruppnivå.
Förvaltningens granskningen visar även att boende med stöd inte har upphandlats och att det
ska åtgärdas. Förvaltningen har inlett upphandling av boende med stöd.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

459

Föredragning om rapporten Det hedersrelaterade våldets och förtryckets
uttryck och samhällets utmaningar

Sammanfattning

Margot Olsson, utvecklingssekreterare informerar nämnden om rapporten Det
hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

460

Kompetensgap och kompetensförsörjningsplan för arbetsmarknads- och
socialnämnden

ASN-2018-18871
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att senast 181231 redovisa
kompetensgap, kompetensmål och kompetensförsörjningsplaner. Syftet är att få en samlad
bild av kompetensen både på kort- och på lång sikt för att möta kompetensutmaningar och
Malmöbornas behov.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181206 § 199 har berett ärendet.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner kompetensförsörjningsplan för
arbetsmarknads- och socialnämnden 2019–2023.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar kompetensförsörjningsplanen till
kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att fortsätta arbetet med kompetensförsörjning utifrån kompetensförsörjningsplanen.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M), Ingrid Gunnarson (M), Sonja Jernström
(M) och Ulla Herbert (L) avser inkomna med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Håkan Ask (SD) och Patrick Angelin (SD) avser inkomna med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









Protokollsutdrag §199 Kompetensgap och kompetensförsörjningsplan för
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
G-Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsplan 2019–2023
Kompetensförsörjningsplan 2019-2023
Sammanställning av kompetensgap Barn och unga
Sammanställning av kompetensgap Ekonomiskt bistånd
Sammanställning av kompetensgap Sektionschefer
Sammanställning av kompetensgap Vuxna

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande

Arbetsmarknads-och socialnämnden 2018-12-19
Ärende: Kompetensgap och kompetensförsörjningsplan för
Arbetsmarknads- och socialnämnden.
ASN-2018-18871

Vi Moderater och Liberaler känner det angelägenhet att man kommer
tillrätta över de många barn och ungdomar som upplever kriminalitet i sin
närhet.
Vi vill därför speciellt att man stärker upp antalet socialsekreterare så att
möjligheten att med täta intervaller besöka utsatta barnfamiljer samt
närvara på skolor tillsammans med lärare och kuratorer, för att fånga upp
den oro och de påtryckningar som kan finnas där och som
barnen/ungdomarna utsätts för.
Fler poliser är viktigt men fler ansvarstagande personer måste medverka i
kedjan av att nå de unga som riskar intåg i en begynnanade kriminell bana
och därmed förhindra återväxten.
Ingen länk i denna kedja kan tillåtas vara svag!

Ingrid Gunnarson (M)

Ulla Herbert (L)

John Roslund (M)

Mohammad Yousef Mohammed (M)

Sonja Jernström (M)

Med instämmande av:

Anna Adell (M)

Ahmad Marof Jaro (M)

Mats Brogren (M)

Eva Lindholm (L)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-12-19
Ärende: ASN-2018-18871
Kompetensgap och kompetensförsörjningsplan för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har redan svårt att uppnå sina kompetensmål. Frågan är hur
Malmö stad ska kunna hantera den ökande sociala belastningen när arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har svårt att få tag i den kompetenta arbetskraft den behöver.
Det är oroväckande att i en stad där det skjuts så mycket och där det finns många utsatta områden så
finns det en stor risk att det förebyggande arbetet försvagas på grund av brist på kompetens. Just det
faktum att arbetsmarknads- och socialförvaltningen har svårt att nå sina kompetensmål är ett tecken
på att gränsen är nådd när det gäller hur stor social belastning Malmö stad klarar av.

_____________________________
Håkan Ask (SD)

____________________________
Patrick Angelin (SD)
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§

461

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Marcus Eriksson, avdelningschef för arbetsmarknadsavdelningen informerar nämnden om
förvaltningens aktuella arbete gällande arbetsmarknadsfrågor.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger information till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

462

Tillstyrkande av ny överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och
Malmö stad inom ramen för DUA-unga uppdraget

ASN-2018-15451
Sammanfattning

Befintlig lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad inom
ramen för Delegationen för unga till arbete (DUA) med målgruppen unga går ut 31 december
2018. Under hösten 2018 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad, samt Arbetsförmedlingen, bedrivit ett arbete för
att ta fram ett förslag till ny lokal överenskommelse. Den nya överenskommelsen föreslås
gälla tills vidare.
Bilagorna, vilka behandlar målgruppen, befintlig verksamhet samt planerad framtida
verksamhet inom ramen för överenskommelsen, föreslås revideras årligen, och hela
överenskommelsen vid behov. Förslagen till målsättningar är reviderade så att parterna dels
ska kunna kvalitetssäkra befintlig samverkansverksamhet, dels utveckla ny samverkan då
behov av det identifieras.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181206 § 194 har berett ärendet.

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden tillstyrker förslaget till ny lokal överenskommelse
mellan Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad inom ramen för DUA-unga uppdraget.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder överenskommelsen till kommunstyrelsen
för beslut.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








Protokollsutdrag §194 Förslag till ny överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen
och Malmö stad inom ramen för DUA-unga uppdraget
Överenskommelse mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen inom DUA- LÖK
Dua-unga 2019
Bilaga 1. Målgrupp för överenskommelse
Bilaga 3. utveckling av nya verksamhet som ska bedrivas i samverkan
Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet
G-Tjänsteskrivelse ASN 181219 Ny och reviderad överenskommelse mellan Malmö
Stad och Arbetsförmedlingen inom DUA-uppdraget

Paragrafen är justerad
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§

463

Godkännande av plan för att fler med funktionsnedsättning ska få en
anställning i Malmö stad

ASN-2018-9451
Sammanfattning

Utifrån en motion från John Roslund (M) beslutade kommunfullmäktige 2018-02-01 att ge
arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att ta fram en plan för att fler med
funktionsnedsättning ska få en anställning i Malmö stad (STK-2017-677).
I det av arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade utredningsdirektivet 2018-05-24
(ASN-2018-3515) fastslås att frågor kring Malmö stads ordinarie rekrytering i förhållande till
personer med funktionsnedsättning ligger utanför nämndens ansvarsområde. I utredningen
ser arbetsmarknads- och socialförvaltningen över möjligheten att ta fram fler
arbetsmarknadsanställningar för personer med funktionsnedsättning och en plan presenteras
för att fler med funktionsnedsättning ska få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden eller
börjar studera.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181206 § 195 har berett ärendet.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Plan för att fler med funktionsnedsättning ska få
en anställning i Malmö stad, enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

Håkan Ask (SD) yrkar på följande tillägg i planen: Att uppföljningen av arbetet med planen
ska återrapporteras årligen till nämnden.
John Roslund (M) yrkar bifall till Håkan Asks (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Janne Grönholm (MP) ställer arbetsutskottets förslag mot Håkan Asks (SD)
yrkande, med bifall av John Roslund (M). Ordförande finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut, att arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Plan för
att fler med funktionsnedsättning ska få en anställning i Malmö stad, enligt förvaltningens förslag.
Reservationer

Håkan Ask (SD) och Patrick Angelin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en gemensam reservation, bilaga.
John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M), Ingrid Gunnarson (M) och Sonja Jernström
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §195 Förslag till plan för att fler med funktionsnedsättning ska få
en anställning i Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse Förslag till plan för att fler med funktionsnedsättning ska få en
anställning i Malmö stad
Plan för att fler med funktionsnedsättning ska få en anställning i Malmö stad
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Protokollsutdrag §221 Godkännande av utredningsdirektiv - Uppdrag till
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att ta fram en plan för att fler med
funktionsnedsättning ska få en an

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-12-19
Ärende: ASN-2018-9451

Förslag till plan för att fler med funktionsnedsättning ska få en anställning i
Malmö stad
I Plan för att fler med funktionsnedsättning ska få en anställning i Malmö stad så menar
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att en utökning av antalet
arbetsmarknadsanställningar som riktar sig specifikt till målgruppen funktionsnedsatta, är inte
förenligt med deras prioriteringar. Det som väger tyngre än förvaltningens prioriteringar är
kommunfullmäktiges prioriteringar och kommunfullmäktige har gett sitt stöd till en motion
som vill att fler med funktionsnedsättning ska få en anställning i Malmö stad. Detta måste
vara utgångspunkten för planen. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är en exekutiv
aktör och dess prioriteringar ska bestämmas av politiska instanser.
I Plan för att fler med funktionsnedsättning ska få en anställning i Malmö stad så nämns flera
olika åtgärder som skulle leda till att personer med funktionsnedsättning får jobb, men att
dessa åtgärder skulle kräva resurser. Däremot står det inte hur mycket dessa åtgärder skulle
kosta. Kostnaden är viktig när politiker ska prioritera.
Uppdraget som resulterade i denna plan uppstod för att det finns en majoritet i
kommunfullmäktige som vill att fler med funktionsnedsättning ska få en anställning i Malmö
stad.
Därför yrkade Sverigedemokraterna att uppföljningen av arbetet med Plan för att fler med
funktionsnedsättning ska få en anställning i Malmö stad ska återrapporteras årligen till
nämnden.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut

_____________________________
Håkan Ask (SD)

____________________________
Patrick Angelin (SD)
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§

464

Yttrande över remiss från Justitiedepartementet - Betänkandet Nya regler
om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:6)

ASN-2018-14661
Sammanfattning

Betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:6) omfattar förslag på nya
regler för förutsättande av föräldraskap för gifta par och registrerade partners av samma kön
på samma sätt som faderskap förutsätts för gifta par av olika kön.
Betänkandet föreslår också att möjlighet till att bekräfta faderskap och föräldraskap
elektroniskt för ogifta par ska införas. Socialnämndens skyldighet att utreda kvarstår, men
inträder först på femtonde dagen efter barnets födelse, och om föräldrarna inte har bekräftat
föräldraskapet elektroniskt.
Betänkandet föreslår avslutningsvis en ny lag om rättsgenetisk undersökning som ska ersätta
lagen (1958:642 om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Den nya lagen ska
gälla för utredning av faderskap vid domstol och socialnämnd. Rättsmedicinalverket föreslås
bli den enda aktör som ska utföra rättsgenetiska undersökningar på uppdrag av det allmänna,
och kostnaderna ska i sin helhet bäras av staten.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till ändring av reglerna för
förutsättande av föräldraskap som ger en ökad likabehandling av föräldrar oavsett kön eller
sexuell läggning.
Förvaltningen är också positiv till en förenklad och mer modern elektronisk hantering av
processen för bekräftelse av föräldraskap och faderskap.
Vad gäller förslaget att Rättsmedicinalverket ska bli enda aktör som kan utföra rättsgenetiska
undersökningar är det av vikt att kvaliteten säkerställs vad gäller service och
användarvänlighet vad gäller utrustning för DNA-test.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181206 § 196 har berett ärendet.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende betänkandet Nya regler
om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:6) enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Följebrev Remiss från Justitiedepartementet - Betänkandet Nya regler om faderskap
och föräldraskap (SOU 2018:6)
Remiss från Justitiedepartementet - Betänkandet Nya regler om faderskap och
föräldraskap (SOU 2018:68)

16






Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)
Protokollsutdrag §196 Förslag till yttrande över remiss från Justitiedepartementet Betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:6)
G-Tjänsteskrivelse - Remiss från Justitiedepartementet - Betänkandet Nya regler
om faderskap och föräldraskap 2018:6
Förslag till Yttrande avseende betänkandet Nya regler om faderskap och
föräldraskap SOU 2018:6

Paragrafen är justerad

17

§

465

Yttrande över remiss gällande förslag om fördelning av
kommunbidragsramen statsbidrag flyktingar

ASN-2018-9194
Sammanfattning

Malmö stad har sedan ett antal år tillbaka en särskild kommunbidragsram i budgeten som
heter Statsbidrag flyktingar. Kommunbidragsramen Statsbidrag flyktingar omfattar enbart intäkter
i form av vissa riktade statsbidrag som kommunen får för mottagande av nyanlända.
Statsbidragen regleras i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar. De ersättningar enligt förordningen som inkommer till Statsbidrag flyktingar är:





grundersättning (9§),
schablonersättning (10§),
ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, s.k. glapp-ersättning (15§)
samt
ersättning för kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten för
ensamkommande barn, s.k. barnschablon (29c§).

Dagens konstruktion innebär att intäkterna för mottagande av nyanlända hamnar i en
kommunövergripande intäktsbudget som hanteras av arbetsmarknads- och socialnämnden.
Det saknas därmed en koppling mellan intäkterna och den verksamhet de är tänkta att
finansiera. När statsbidraget ökar eller minskar till följd av förändrade nivåer på
flyktingmottagandet sker ingen automatisk ökning eller minskning av resurser till berörd
nämnd eller verksamhet eftersom det då krävs ett beslut i kommunfullmäktige. Dessutom
innebär hanteringen av Statsbidrag flyktingar en avvikelse från principen inom Malmö stad att
riktade statsbidrag i huvudsak går direkt till den nämnd och verksamhet som bidraget avser.
Till följd av ovanstående har kommunstyrelsen beslutat att sända förslaget på remiss till
berörda nämnder, vilka är förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt
överförmyndarnämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181206 § 197 har berett ärendet.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende yttrandet avseende
remiss gällande förslag om fördelning av kommunbidragsramen statsbidrag flyktingar, enligt
förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag § 575 Förslag om fördelning av kommunbidragsramen statsbidrag
flyktingar
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G-Tjänsteskrivelse Förslag om fördelning av kommunbidragsramen statsbidrag
flyktingar
Protokollsutdrag §197 Förslag till yttrande över remiss gällande förslag om
fördelning av kommunbidragsramen statsbidrag flyktingar
G-Tjänsteskrivelse Remissvar avseende förslag om fördelning av
kommunbidragsramen statsbidrag flyktingar
Förslag till yttrande gällande förslag om fördelning av kommunbidragsramen
statsbidrag flyktingar

Paragrafen är justerad
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§

466

Revidering av delegationsordning

ASN-2018-19394
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning behöver förtydligas med ett tillägg
med anledning av en ändring i rutin för handläggning av bistånd till boende utan stödinsatser
för hemlösa hushåll.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181206 § 198 har berett ärendet.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderar delegationsordningen med tillägg enligt
förvaltningens förslag som reglerar bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen i form av
boende.
Yrkanden

Ingrid Gunnarson (M) yrkar att formuleringen villkor ska övervägas ändras till villkor ska
fastställas i fältet kommentar.
Håkan Ask (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut, att arbetsmarknads- och
socialnämnden reviderar delegationsordningen med tillägg enligt förvaltningens förslag som
reglerar bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen i form av boende.
Linda Svensson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Håkan Asks (SD)
yrkande.
Peter Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande avser utse arbetsutskottets förslag till huvudförslag och först ställa Ingrid
Gunnarsons (M) yrkande mot Håkan Asks (SD) yrkande för att utse motförslag.
Beslutsgången godkänns av nämnden.
Ordförande ställer först Ingrid Gunnarsons (M) yrkande mot Håkan Asks (SD) yrkande och
finner att nämnden bifaller Ingrid Gunnarsons (M) yrkande som motförslag.
Ordförande ställer sedan Linda Svenssons (V) och Peter Nilssons (S) bifallsyrkande till
arbetsutskottets förslag mot Ingrid Gunnarsons (M) yrkande. Ordförande finner att nämnden
bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer

John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M), Ingrid Gunnarson (M) och Sonja Jernström
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Håkan Ask (SD) och Patrick Angelin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en gemensam reservation, bilaga.
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag §198 Förslag till revidering av delegationsordning
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G-Tjänsteskrivelse förslag till revidering av delegationsordning avseende bistånd
enligt Socialtjänstlagen i form av boende

Paragrafen är justerad

21

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-12-19
Ärende: ASN-2018-19394
Revidering av delegationsordning
Förslaget till revidering i delegationsordningen går ut på att använda sig av 4 kap. 2§ i
Socialtjänstlagen för att gå runt en annan del av Socialtjänstlagen som menar att om det finns egna
medel som kan bekosta ett tillfälligt boende kan förvaltningen besluta att avslå ansökan med
motiveringen att behovet av boende kan tillgodoses genom att den enskilde bokar ett boende och
själv betalar kostnaden.
Sverigedemokraterna ser inte riktigt behovet av en sådan revidering. Om personer kan betala för sitt
boende själva ska de betala för sitt boende själva, även om det innebär att de får flytta omkring. 4 kap.
§2 finns inte till för att man ska gå runt lagstiftningen och betala boenden för människor som har medel
att betala sitt boende.
Sverigedemokraterna vill att socialtjänsten i Malmö följer Socialtjänstlagen och slutar använda sig av 4
kap. 2§ för att stifta specialregler som ska göra det lättare att få ekonomiskt bistånd.

Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Håkan Ask (SD)

____________________________
Patrick Angelin (SD)
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§

467

Ansökan från Lunds universitet om att ta del av sekretessbelagt material
för forskningsändamål

ASN-2018-19567
Sammanfattning

Projektledare Ulrika Levander, fil. dr. i socialt arbete och Lupita Svensson, fil. dr. i socialt
arbete, vid Socialhögskolan, Lunds universitet, driver forskningsprojektet En trygg bas.
Forskarna avser undersöka hur familjehemsföräldrar till barn i förskoleåldern samt
tjänstemän inom familjehemsvården, beskriver det stöd som behövs för att tillgodose de
placerade barnens utveckling. För att kunna genomföra studien har forskarna ansökt om
möjlighet att ta del av uppgifter om familjehemsplacerade barn i ålder 1-6 år samt de
familjehem som de är placerade i.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181206 § 198 har berett ärendet.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner ansökan om att ta del av de efterfrågade
uppgifterna, avseende familjehemsplacerade barn i ålder 1-6 år samt de familjehem som de är
placerade i.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag §200 Ansökan från Lunds universitet om att ta del av
sekretessbelagt material för forskningsändamål
G-Tjänsteskrivelse Ansökan avseende forskning
Ansökan från Lunds universitet om att ta del av sekretessuppgifter för
forskningsändamål
Beslut Etikprövningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

468

Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter
och nämndens ordförande

ASN-2018-13412
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 nämndsammanträde.
Även beslut som fattas av nämndens ordförande och förordnad ledamot finns redovisade i
ärendet.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och
beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande.
Håkan Ask (SD) och Patrick Angelin (SD) deltar ej i beslutet.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade
ledamöter samt nämndens ordförande

Paragrafen är justerad
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§

469

Anmälan av inkomna, utgående och upprättade skrivelser

ASN-2018-13416
Sammanfattning

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser återfinns i tjänsteskrivelse och publiceras på
NetPublicator.
Beslut

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



Tjänsteskrivelse - Anmälan av inkomna, utgående och upprättade skrivelser

Paragrafen är justerad
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§

470

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Förvaltningsdirektören informerar om:
Situationen i Malmö avseende den senaste tidens skjutningar och sprängningar. Förvaltningen
har ett nära samarbete med Polismyndigheten och avstämningar sker inför storhelgerna.
Rekrytering av ny avdelningschef för Boende, etablering och myndighet är avslutad.
Ekonomichefen slutar sin anställning den 15 januari. Rekrytering av ny chef påbörjas i
januari..
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden - Sammanställning 1803-1811
personer utan uppehållstillstånd
Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden - Sammanställning 1803-1811
Paragrafen är justerad

