1

Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-01-30 13:00

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen

Ordförande

Sedat Arif (S)

Ledamöter

Joel Laguna Ascacivar (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP)
Linda Svensson (V)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Simon Enqvist (SD)
Thore Jeppsson (SD)

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Mattias Fyhr

2

1.

Val av justerare samt tid och plats för justering

Sammanfattning

Föreslagen tid för justering är 6 februari kl. 9.00.
2.

Fastställande av dagordning

3.

Yttrande till Kammarrätten i Göteborg

ASN-2018-22714
Sammanfattning

Från socialtjänst Väster föreligger förslag till yttrande och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


4.

Förslag till yttrande till Kammarrätten
Yttrande till Kammarrätten i Göteborg

ASN-2018-22718
Sammanfattning

Från socialtjänst Väster föreligger förslag till yttrande och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


5.

Förslag till yttrande till Kammarrätten
Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö

ASN-2019-1363
Sammanfattning

Från socialtjänst Innerstaden föreligger förslag till yttrande och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


6.

Förslag till yttrande till förvaltningsrätten
Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken

ASN-2019-1096
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
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Beslutsunderlag


7.

Utredning vårdnadsöverflyttning
Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken

ASN-2019-1098
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


8.

Utredning vårdnadsöverflyttning
Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken

ASN-2019-1099
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


9.

Utredning vårdnadsöverflyttning
Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken

ASN-2019-1101
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


10.

Utredning vårdnadsöverflyttning
Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken

ASN-2019-1103
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag



Utredning vårdnadsöverflyttning II
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11.

Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

ASN-2019-1106
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


12.

Utredning vårdnadsöverflyttning
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1
Föräldrabalken

ASN-2019-1109
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


13.

Utredning avseende nedläggning av faderskapsutredning
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1
Föräldrabalken

ASN-2019-1110
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


14.

Utredning avseende nedläggning av faderskapsutredning
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1
Föräldrabalken

ASN-2019-1112
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


15.

Utredning avseende nedläggning av faderskapsutredning
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1
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Föräldrabalken
ASN-2019-1157
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


16.

Utredning avseende nedläggning av faderskapsutredning
Förslag till anmälan till Riksdagens ombudsmän(JO) avseende felaktig
beslutshantering hos Förvaltningsrätten i Malmö

ASN-2018-19499
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har uppmärksammat att Förvaltningsrätten i
Malmö har meddelat dom i ett ärende på ett annat ärendes handlingar.
Förvaltningsrätten antyder att det kan ha skett en förväxling av handlingarna hos
arbetsmarknads- och socialförvaltningen innan handlingarna skickades till Förvaltningsrätten.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att detta inte är troligt utan att misstaget har
inträffat efter att handlingarna togs emot av Förvaltningsrätten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 8.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner anmälan till JO enligt förvaltningens
förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar anmälan till JO för vidare granskning.
Beslutsunderlag












§8 Förslag till anmälan till Riksdagens ombudsmän(JO) avseende felaktig
beslutshantering hos Förvaltningsrätten i Malmö
G-Tjänsteskrivelse ASN 190130 Anmälan till JO
Anmälan JO - Avseende hantering av ärende hos Förvaltningsrätten i Malmö
Bilaga 1 - Yttrande 180709
Bilaga 2 - Yttrande 180709
Bilaga 3 - Dom i mål 7947-18
Bilaga 4 - Mailkonversation
Bilaga 5 - Dom i mål 13065-18
Bilaga 6 - Dom i mål 13067-18
Bilaga 7 - Rutin vid överklagan
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17.

Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för
barnbidrag

ASN-2019-177
Sammanfattning

Då ett barn har placerats utanför hemmet av socialnämnden, i familjehem eller i hem för vård
eller boenden, kan socialnämnden ansöka om att barnbidrag betalas ut till familjehemmet eller till
socialnämnden.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om ändrad utbetalning från
Försäkringskassan gällande ansökan ASN-2019-177, handlingarna 1-10.
Beslutsunderlag












18.

G-Tjänsteskrivelse - Begäran till Försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare för barnbidrag 2019-01-30
Norr- Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Väster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Innerstaden - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Innerstaden - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Innerstaden - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Föredraging om förvaltningens medarbetarenkät

Sammanfattning

Annika Andersson, HR-chef, deltar.
19.

Föredragning om arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsgivar- och
arbetsmiljöansvar

Sammanfattning

Annika Andersson, HR-chef, deltar.
20.

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Marcus Eriksson, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen deltar.
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21.

Ärende om högsta godtagbara boendekostnad

ASN-2018-18647
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att gällande princip för uppräkning av
högsta godtagbara boendekostnad byts ut. Förslaget innebär att genomsnittlig bostadskostnad
i Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad
fortsättningsvis tillämpas för att avgöra om boendekostnaden är skälig.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 12 .

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden tillämpar genomsnittlig bostadskostnad för
Stormalmö i Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta
bostadskostnad som högsta godtagbara boendekostnad vid bedömning av rätten till
försörjningsstöd avseende boendekostnader.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner revidering av stycket Skäliga
boendekostnader i Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för
livsföring i övrigt i enlighet med förslag och att ändringen börjar gälla 2019-02-15.
Beslutsunderlag





22.

§12 Ärende om högsta godtagbara boendekostnad
G-Tjänsteskrivelse ASN190130 Ärende om högsta godtagbara boendekostnad -rev
1901116
Bilaga B Andel av Boplats Syds förmedlade hyresrätter i Malmö som understiger
vägledande belopp
Bilaga A Jämförelse av vägledande belopp för högsta godtagbara boendekostnader
Fördelning av behovsposter i riksnorm 2019

ASN-2018-21525
Sammanfattning

Regeringen har fattat beslut om att höja riksnormen per den 1 januari 2019. Höjningen
uppgår till två procent. Socialstyrelsen har sedan år 2012 inte längre i uppdrag att fördela
summan av riksnormen på de olika behovsposterna som riksnormen avser att täcka varpå
arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås fatta beslut om fördelning av behovsposter i
riksnorm 2019. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att nämnden
fortsättningsvis ger förvaltningen i uppdrag att årligen justera fördelningen av riksnormens
poster i samband med att beloppen för riksnormen justeras i socialtjänstförordningen.
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Med anledning av ändringar i socialtjänstlagens 4 kap 3 § föreslår arbetsmarknads- och
socialförvaltningen även en revidering i stycket om riksnorm i de Riktlinjer för handläggning av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt som nämnden beslutat om. Ändringen
består i att ordet TV-avgift stryks.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 13 och
överlämnat ärendet utan eget ställningstagande.

Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om fördelning av behovsposter i riksnorm
2019 i enlighet med förslag.
2.Arbetsmarknads-och socialnämnden godkänner revidering av stycket Riksnorm i Riktlinjer för
handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt i enlighet med förslag och
att ändringen börjar gälla 2019-02-15.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att framöver årligen justera
fördelningen av riksnormens poster i samband med att beloppen för riksnormen justeras i
socialtjänstförordningen (2001:937).
Beslutsunderlag





23.

§13 Fördelning av behovsposter i riksnorm 2019
G-Tjänsteskrivelse ASN 190130 Fördelning av behovsposter i riksnorm 2019
Bilaga 1 Förslag Fördelning behovsposter riksnormen 2019
Bilaga 2 Fördelning behovsposter riksnormen 2018
Förslag till revidering av förteckning över åtgärder som ingår i begreppet
nödvändig tandvårdsbehandling

ASN-2018-21530
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har att uppmärksamma när det sker revideringar i de
föreskrifter som tandvårds- och läkemedelsverket beslutar avseende tandvård inom
högkostnadsskyddet då det även påverkar nämndens beslut om ekonomiskt bistånd till
tandvårdskostnader som enskilda Malmöbor ansöker om för att kunna tillförsäkra sig en
skälig levnadsnivå. Med anledning av reviderad föreskrift om statligt tandvårdsstöd som gäller
från och med den 15 januari 2019 finns behov av ett par mindre justeringar i arbetsmarknadsoch socialnämndens Förteckning över åtgärder som ingår i begreppet nödvändig tandvårdsbehandling och
som kan ersättas efter prövning enligt socialtjänstlagen (2001:453).
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 14.
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Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner reviderad Förteckning över åtgärder som ingår i
begreppet nödvändig tandvårdsbehandling och som kan ersättas efter prövning enligt socialtjänstlagen
(2001:453).
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden upphäver den tidigare 2018-03-21 beslutade
Förteckning över åtgärder som ingår i begreppet nödvändig tandvårdsbehandling och som kan ersättas efter
prövning enligt socialtjänstlagen (2001:453).
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag








24.

§14 Förslag till revidering av förteckning över åtgärder som ingår i begreppet
nödvändig tandvårdsbehandling
G-Tjänsteskrivelse Revidering av förteckning över åtgärder som ingår i begreppet
nödvändig tandvårdsbehandling
Bilaga 1 Tandvårdsförteckning beslutad av ASN 2018-03-21
Bilaga 2 TLV Information om ändringar i föreskriften om statlig tandvårdsstöd till
den 15 jan 2019
Bilaga 3 Gemensam författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
Bilaga 4 Ändringsförteckning
Bilaga 5 Förslag om ny tandvårdsförteckning ASN 190130
Förslag till riktlinjer för direktupphandling

ASN-2018-19498
Sammanfattning

Enligt Malmö stads riktlinje för inköp ska upphandlande myndighet enligt gällande
lagstiftning besluta om riktlinjer vid direktupphandling. Riktlinjer ska överensstämma med
lagen om offentlig upphandling och varje nämnds och bolags fastställda attestreglementen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 4.

Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer Riktlinjer för direktupphandling och att de
börjar gälla den 1 februari 2019.
Beslutsunderlag





§4 Förslag till riktlinjer för direktupphandling
G- Tjänsteskrivelse ASN190130 Riktlinjer för direktupphandling
Förslag till Riktlinjer för direktupphandling ASF slutversion
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25.

Förslag till yttrande över stadsrevisionens verifikationsgranskning 2018

ASN-2018-20740
Sammanfattning

Revisorskollegiet vid Malmö stad har efter riskbedömning beslutat att genomföra en
granskning av arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden och miljönämndens
verifikationer och löpande bokföring.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om den del av nämndernas interna kontroll
som rör verifikationer och löpande bokföring är tillräcklig.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 5.

Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende
verifikationsgranskningen enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.
Beslutsunderlag






26.

§5 Förslag till yttrande över stadsrevisionens verifikationsgranskning 2018
Begäran om yttrande avseende verifikationsgranskning, granskning utförd av
stadsrevisionen, verifikationer samt löpande bokföring, SR-2018-64
Malmö stad, verifikationsgranskning 2018
G-Tjänsteskrivelse ASN 190130 Yttrande avseende verifikationsgranskning SR
2018-64
Förslag till yttrande avseende verifikationsgranskning SR 2018-64
Förslag till yttrande över promemoria om ändring av
övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och
ungdomsvård

ASN-2018-20718
Sammanfattning

Krav på behörighet i form av socionomexamen eller annan relevant examen för att utföra
vissa uppgifter inom barn- och ungdomsvården infördes första juli 2014. Enligt en
övergångsbestämmelse till socialtjänstlagen får en handläggare som anställts före den första
juli 2014 fortsätta utföra sådana uppgifter till och med den 30 juni 2019. Socialdepartementet
föreslår i en promemoria att denna tidsfrist ska förlängas till och med 30 juni 2022. Detta
med hänsyn till den utveckling som skett avseende svårigheter med att rekrytera och behålla
personal sedan 2014, samt svårigheter att genomföra anpassningar i form av validering och
kompletteringsutbildningar. Socialdepartementet bedömer att kombinationen av förtydligade
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behörighetsföreskrifter, som trädde i kraft i början av 2018, samt förslaget om att förlänga
övergångsperioden, ger bättre förutsättningar för kommunerna att hinna åtgärda bristande
behörighet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är positiv till förslaget. Förvaltningen har med
något enstaka undantag inga handläggare i barn- och ungdomsvården utan socionomexamen,
men situationen ser annorlunda ut för andra kommuner runtom i landet. Både arbetsgivare
och arbetstagare behöver förutsättningar för att kunna göra nödvändiga anpassningar. En för
kort tidsfrist kan leda till negativa konsekvenser för bemanningen i vissa kommuner, och i
förlängningen för utsatta barn och unga i behov av socialtjänstens stöd och insatser.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 6.

Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende promemoria om
ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och
ungdomsvård enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder yttrandet till Socialdepartementet.
Beslutsunderlag







27.

§6 Förslag till yttrande över promemoria om ändring av övergångsbestämmelsen
för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård
G-Tjänsteskrivelse Promemoria om ändring av övergångsbestämmelsen för
behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård
Förslag till yttrande avseende promemoria om ändring av övergångsbestämmelserna
för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård
Följebrev, Promemoria om ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet
inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård
Remiss, Behörighet för anställda före den 1 juli 2014 att utföra vissa uppgifter inom
socialtjänstens bar- och ungdomsvård, förslag till förlängning av
övergångsbestämmelse i socialtjänstlagen
Förslag till yttrande över granskning av Malmö stads
kompetensförsörjning 2018

ASN-2018-20791
Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Malmö stadsrevision granskat nämndens
kompetensförsörjningsarbete. Syftet varit att bedöma om arbetsmarknads- och
socialnämnden bedriver ändamålsenlig kompetensförsörjning utifrån mål och riktlinjer, samt
säkerställer att det finns en tillräcklig styrning och kontroll avseende
kompetensförsörjningsarbetet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedöms i huvudsak bedriva en ändamålsenlig
kompetensförsörjning utifrån mål och riktlinjer. Vidare bedöms nämnden i huvudsak
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säkerställa att det finns en tillräcklig styrning och kontroll avseende
kompetensförsörjningsarbetet.
För att öka måluppfyllelsen kopplat till kompetensförsörjningsmålen kommer förvaltningen
att genomföra insatser för att säkerställa och förbättra implementering och uppföljning av
kompetensförsörjningsplanen. I samband med kommande kompetensgapanalys kommer
även riskanalysen att utvecklas och ekonomisk konsekvensanalys genomföras vid behov.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 7.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende granskning av
arbetsmarknads- och socialförvaltningens kompetensförsörjning 2018.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.
Beslutsunderlag







28.

§7 Förslag till yttrande över granskning av Malmö stads kompetensförsörjning
2018
Begäran om yttrande från stadsrevisionen avseende granskning av arbetsmarknadsoch socialförvaltningens kompetensförsörjning 2018
Granskning av Malmö stads kompetensförsörjning 2018
G-Tjänsteskrivelse Granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens
kompetensförsörjning 2018
Förslag till yttrande - Granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens
kompetensförsörjning 2018
Malmöinitiativ (EF20180208) avseende förenklat alkoholtillstånd för
kulturföreningar

ASN-2018-22251
Sammanfattning

Nämnden har mottagit en skrivelse av vilken framgår att ett initiativ, det s.k. Malmöinitiativet,
tagits fram iArbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117
§.
syfte att förenkla för s.k. kulturföreningar att beviljas serveringstillstånd.
Ett av de grundläggande kraven i gällande alkohollag (2010:1622) är det lämplighetskrav som
uppställs i 8 kap. 12 §. Av angiven paragraf framgår att tillstånd endast får meddelas den som
visar att han eller hon är ekonomiskt och personligt lämplig att utöva verksamheten. Det går
inte under några omständigheter att göra ett avsteg från detta krav, såvida inte lagen ändras.
Det skulle strida mot likabehandlingsprincipen. I alkohollagen återfinns en förenkling för den
som i slutet sällskap ansöker om att stadigvarande få servera alkoholdryck. I motsats till vad
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som gäller för stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten, uppställs för slutna
sällskap inget krav om att ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. För en förenklad
prövning i övrigt krävs en ändring av gällande alkohollag. För att få till stånd en sådan,
hänvisas till riksdagen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 3.

Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Malmöinitiativ
EF20180208 enligt förvaltningens förslag och skickar det till initiativtagaren.
Beslutsunderlag





29.

§3 Malmöinitiativ (EF20180208) avseende förenklat alkoholtillstånd för
kulturföreningar
Initiativ (EF20180208) avseende förenklat alkoholtillstånd för kulturföreningar
G-Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet avseende förenklat alkoholtillstånd för
kulturföreningar
Förslag till yttrande över Malmöinitiativ
Uppföljning av intern kontroll 2018

ASN-2018-20522
Sammanfattning

I januari 2018 antog arbetsmarknads- och socialnämnden en intern kontrollplan för 2018.
Planen innehöll årets granskningar och direktåtgärder. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har följt upp planen och sammanställt resultatet av årets granskningar och
direktåtgärder.
I samband med årsuppföljningen har den årliga översynen av nämndens Regler och anvisningar
för arbetet med intern kontroll genomförts. Förvaltningen har bedömt nämndens regler och
anvisningar som ändamålsenliga och inga förändringar föreslås.
Kommunstyrelsen har beslutat om kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av
nämndernas interna kontroll. I ärendet finns arbetsmarknads- och socialnämndens
utvärdering för 2018 bilagd.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 9.

Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2018.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner självskattning av intern kontroll 2018 för
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslutsunderlag
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§9 Uppföljning av intern kontroll 2018
G-Tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontroll 2018
Bilaga - Självskattning intern kontroll 2018 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
Uppföljning av intern kontrollplan 2018 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
Förslag till intern kontrollplan 2019

ASN-2018-20523
Sammanfattning

Intern kontroll handlar om att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, tillförlitlig information om verksamheten samt att
verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att
säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga
fel.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska varje år anta en intern kontrollplan. I planen samlas
de direktåtgärder och granskningar som ska utföras under året.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 10.

Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner intern kontrollplan 2019 för
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslutsunderlag
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§10 Förslag till intern kontrollplan 2019
G-Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2019
Intern kontrollplan 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
Bilaga - Riskanalys 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
Årlig redovisning av förvaltningens internationella arbete

ASN-2018-22637
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har uppdragits av kommunstyrelsen att redovisa
förvaltningens internationella arbete 2018. Varje år sammanställs Malmö stads internationella
arbete till kommunstyrelsen, syftet är att tydliggöra nyttan med den internationella
verksamheten i kommunen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 15.
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Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen av arbetsmarknads- och
socialförvaltningens internationella arbete 2018.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar redovisningen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
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§15 Årlig redovisning av förvaltningens internationella arbete
G-Tjänsteskrivelse ASN 190130 Redovisning av internationellt arbete 2018
arbetsmarknads- och socialnämnden
Redovisning av internationellt arbete 2018 - arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
Förslag till revidering av delegationsordning

ASN-2019-63
Sammanfattning

I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av
nämndens beslutanderätt åt t.ex. ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson som är anställd
på förvaltningen. Anställda har också rätt att fatta sådana beslut som är av rent förberedande
eller verkställande karaktär.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för direktupphandling, som nämnden tar
ställning till i särskilt ärende. Förslaget innebär att nämndens delegationsordning måste
förändras där en beloppsgräns vid beslut om inköp inom ramen för verksamhetens normala
drift som understiger 50 000 kronor, betraktas som ren verkställighet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 16.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderar punkt 20.15 i delegationsordning för
arbetsmarknads- och socialnämnden enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
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§16 Förslag till revidering av delegationsordning
G-Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning
Förslag till förändrad delegationsordning 2019-01-30
Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser
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ASN-2019-220
Sammanfattning

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser anmäls till arbetsmarknads- och socialnämnden
för kännedom.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen avseende inkomna, utgående
och upprättade skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse - Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott - Protokoll - 190117
Förvaltningsrådet Protokoll 190117 med bilaga
Beslut från JO riksdagens ombudsmän 18-12-12
Kommunfullmäktige protokollsutdrag §302 - Tidplan för budget och uppföljning
under år 2019
Kommunfullmäktige protokollsutdrag §297 - Fastställande av nämndsorganisation
samt antalet ledamöter och ersättare i nämnderna
Kommunfullmäktige protokollsutdrag §299 - Revidering av förslag till budget 2019
med plan för åren 2020-2021
Kommunfullmäktige protokollsutdrag §300 - Valförslag och avsägelser
Kommunfullmäktige protokollsutdrag §303 - Ändring av kommunens arvodesregler
Kommunstyrelsen protokollsutdrag §377 - Ytterligare avrop från Jobbpakten 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag § 707 - Utseende av ledamöter
och ersättare i Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag § 719 - Remiss från
Utbildningsdepartementet - Vårt gemensamma ansvar för unga... (SOU 2018_11)
Konkurrensverket - Inledande skrivelse till Malmö stad (KKV dnr 696-2018)
Migrationsverket beslut 18-11-29 - Angående överklagande av beslut om ersättning
för extraordinära kostnader
Skrivelse från Skådebanan södra regionen 2019-01-04
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 18_60 Ersättningar och villkor vid
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år
2019
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 18_61 Ersättningar till kontaktfamiljer
och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 18_62 Ersättning till kontaktperson
och kontaktfamiljstödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019
Överrenskommelse om valtekninsk samverkan S+L+MP & M+C
Arbetsmiljöverket och Diskkrimineringsombudsmanen - Broshyr om sekuella
trakasserier
Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter
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och nämndens ordförande
ASN-2019-209
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.

Förslag till beslut

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
























Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade
ledamöter
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott - Delegationsbeslut - §2
Ansökan om serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollag
Myndighetsutskott Innerstaden protokoll 2018-12-17
Protokoll Myndighetsutskott Norr 2018-12-21
Protokoll Myndighetsutskott Söder 2018-12-18
Protokoll Myndighetsutskott Söder 2018-12-28
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-01-09
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-01-15
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-01-10
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-01-16
Protokoll Myndighetsutskott 3 2019-01-11
Protokoll myndighetsutskott Väster 2018-12-17
Protokoll Myndighetsutskott Öster 2018-12-03
Protokoll Myndighetsutskott Öster 2018-12-17
Arbetsmarknads- och socialförvaltnigen - Delegationsbeslut - 2018-12-01-2018-1231
Arbetsmarknads- och socialförvaltnigen - Delegationsbeslut - Tillförordnad
förvaltningschef 2018-12-20 - 2019-01-06
Delegationsbeslut Socialtjänst Öster 181201-181231
Delegationsbeslut Socialtjänst Väster 181201-181231
Delegationsbeslut Socialtjänst Söder 181201-181231
Delegationsbeslut Socialtjänst Norr 181201-181231
Delegationsbeslut Socialtjänst Innerstaden 181201-181231
Arbetsmarknads- och socialförvaltnigen - Delegationsbeslut - Tillförordnad
förvaltningschef 2018-12-20 - 2019-01-06
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35.

Information från förvaltningsdirektören

Beslutsunderlag
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