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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-01-30 kl. 13:00-16:02

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
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) §§14-17, §§22-47
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Anna Maria Christina Adell (M) §§18-21 ersätter Farishta Sulaiman (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP)
Anna Maria Christina Adell (M) §§14-17, §§22-47
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Simon Enqvist (SD)
Thore Jeppsson (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Annika Andersson (HR-chef) §§30-33
Marcus Eriksson (avdelningschef) §§31-33
Sara Kleijsen Åhlander (avdelningschef)
Mattias Fyhr (nämndsekreterare)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Jan Wennerlund (sektionschef) §§14-29
Helena Hansson (utvecklingssekreterare) §§30-36

Underskrifter

Sekreterare

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

Mattias Fyhr
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne
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Annika Skantz (sekreterare)
Personalföreträdare (TCO) §14, §§30-47
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-02-06

Protokollet omfattar

§§14-47
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§

14

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att behandla extra ärende utifrån
nämndsinitiativ rörande papperslösa barns rättigheter, efter ärende 17 enligt
kallelsen och därmed fastställa dagordningen.
Yrkanden

Janne Grönholm (MP) yrkar att nämnden vid sammanträdet ska behandla
nämndsinitiativsärende om att förvaltningen skyndsamt utreder omfattningen och
bakgrunden till om papperslösa barns rättigheter åsidosätts.
Paragrafen är justerad
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§

15

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2018-22714

Paragrafen är justerad
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§

16

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2018-22718

Paragrafen är justerad

7

§

17

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-1363

Paragrafen är justerad
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§

18

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-1096

Paragrafen är justerad
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§

19

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-1098

Paragrafen är justerad
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§

20

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-1099

Paragrafen är justerad
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§

21

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-1101

Paragrafen är justerad
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§

22

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-1103

Paragrafen är justerad
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§

23

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-1106

Paragrafen är justerad
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§

24

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-1109

Paragrafen är justerad
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§

25

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-1110

Paragrafen är justerad
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§

26

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-1112

Paragrafen är justerad
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§

27

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-1157

Paragrafen är justerad
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§

28

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2018-19499

Paragrafen är justerad
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§

29

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-177

Paragrafen är justerad
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§

30

Nämndsinitiativ - Förslag om uppdrag till förvaltningen att utreda om
papperslösa barns rättigheter åsidosätts

ASN-2019-1985
Sammanfattning

Vid sammanträdet § 14 beslutar arbetsmarknads- och socialnämnden, att behandla
ärende rörande uppdrag till förvaltningen att utreda om papperslösa barns rättigheter
åsidosätts, efter initiativ av Janne Grönholm (MP).
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslås Janne Grönholms (MP) yrkande rörande
uppdrag till förvaltningen att utreda om papperslösa barns rättigheter åsidosätts.
Yrkanden

Janne Grönholm (MP) yrkar:
Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt tillsätta en
utredning av omfattningen och bakgrunden till att papperslösa barns rättigheter åsidosätts
och återkomma med förslag på åtgärder.
Att resultatet av uppdraget återrapporteras till nämnden under våren 2019.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till Janne Grönholms (MP) yrkande.
Sedat Arif (S) och Joel Laguna (L) yrkar, med bifall av Magnus Olsson (SD) och med
instämmande av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C), avslag på Janne Grönholms
(MP) yrkande.
Handläggning

Sedat Arif (S) får fört till protokollet att det pågår ett arbete i frågan och att det kommer ges
återkoppling till nämnden i samband med att yttrande över motionen från Märta Stenevi
(MP) om säkerställande av papperslösa barns rättigheter, STK-2018-1231, behandlas i
nämnden i mars 2019.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer sitt eget avslagsyrkande mot Janne Grönholms (MP)
yrkande. Ordförande finner att nämnden avslår Janne Grönholms (MP) yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Janne Grönholm (MP) avser inkomna med ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomna med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande och reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 18/ 2019-01-30 Nämndeinitiativ från Miljöpartiet
Det är oroande att det sprids rykten i kommunen om att människor och i synnerhet barn
som vistas i Malmö inte får den hjälp och det stöd de är berättigade till enligt beslut och
riktlinjer.
Arbetsmarknads- och socialnämnden måste därför utreda huruvida det är någon sanning
bakom detta eller inte. Förhoppningsvis stämmer de inte.
Det är därför glädjande att höra att Förvaltningen redan har påbörjat detta arbete.
Miljöpartiets initiativ i frågan är ändå viktig att bejaka, då det aldrig nog kan understrykas
vikten av att alla människor och i synnerhet barn behandlas likvärdigt.
Vi beklagar att nämnden avslog Miljöpartiets initiativ, då det hade varit en tydlig signal för
våra medborgare att Arbetsmarknads- och socialnämnden tar mycket allvarligt på dessa
rykten.
Vi reserverar oss därför mot detta beslut.
Mats Högelius
Ord.ledamot
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 30 januari 2019
Nämndsinitiativ från Miljöpartiet angående säkerställande av papperslösa barns
rättigheter
Vi har under en tid levt med en debattklimat som går hårt åt de mest utsatta i
samhället. Papperslösa barn, ensamkommande ungdomar och tiggare är några av de
grupper som används som slagträn i en havererad migrationspolitisk debatt.
I detta debattklimat slogs Miljöpartiet hårt för att försvara rättigheterna för
papperslösa barn och lyckades säkerställa deras rättigheter i nämndens nya
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Men under hösten och vintern fick vi oroande
uppgifter från frivilligorganisationer om att flera papperslösa barn inte fick den hjälp
de var berättigade till.
Syftet med nämndsinitiativet var att uppgifterna från frivilligorganisationerna skulle
utredas och eventuella brister korrigeras. Initiativet fick inte bifall från nämnden.
Däremot gjordes det på begäran av oss en protokollanteckning vars innehåll
motsvarar initiativets syfte. Förvaltningen har nu fått i uppdrag att utreda frågan och
återkomma till nämnden med information.
Vi anser att det är bra att uppgifterna utreds för att säkerställa att papperslösa barn,
en extremt utsatt grupp i vårt samhälle, får den hjälp de är berättigade till. Malmö
ska leva upp till barnkonventionens förpliktelser både på pappret och i verkligheten.
Miljöpartiet kommer även i fortsättningen att bevaka frågan.

För Miljöpartiet i Malmö
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger, ersättare

23

§

31

Föredragning om arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsgivar- och
arbetsmiljöansvar

Sammanfattning

Annika Andersson, HR-chef, informerar om arbetsmarknads- och socialnämndens
arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.
Beslut

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

32

Föredraging om förvaltningens medarbetarenkät

Sammanfattning

Annika Andersson, HR-chef, informerar om förvaltningens medarbetarenkät.
Beslut

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

33

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

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

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

34

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.
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.

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 avslår arbetsutskottets förslag att uppdra åt
förvaltningen att framöver årligen justera fördelningen av riksnormens poster i samband med
att beloppen för riksnormen justeras i socialtjänstförordningen (2001:937).
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD), Helena Nanne (M), Charlotte Bossen (C) och Janne Grönholm
(MP) yrkar avslag på förslag till beslutssats 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).
Helena Nanne (M) yrkar att posten ”dagstidning, telefon” under gemensamma
hushållskostnader sänks motsvarande den avskaffade TV-licensen.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Helena Nannes yrkande om att sänka posten för
"dagstidning, telefon".
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Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer förslag till beslutsats1 till fördelning av behovsposter mot
Helena Nannes (M) förslag om behovsposter med revidering av posten "dagstidning,
telefon". Ordförande finner att nämnden bifaller beslutsats 1. Votering begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall
till förslag till beslutsats 1 och Nej-röst för bifall till Helena Nannes (M) förslag. Votering
genomförs. Voteringen utfaller med 7 Ja-röster, 6 Nej-röster. Arbetsmarknads- och
socialnämnden godkänner förslag till fördelning av behovsposter enligt förvaltningens
förslag. Voteringsbilaga biläggs protokollet.
Ordförande ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag till beslutsats 2 och finner att
nämnden bifaller den.
Ordförande ställer sist proposition på bifall respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslutsats 3. Ordförande finner att nämnden bifaller Nima Gholam Ali Pours (SD), Helena
Nannes (M), Charlotte Bossens (C) och Janne Grönholms (MP) avslagsyrkanden och att
nämnden därmed avslår beslutsats 3.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Beslutsunderlag






§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

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-01-30

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §34
Ärende:

Fördelning av behovsposter i riksnorm 2019, ASN-2018-21525

Voteringslist(or)
Ja-röst för bifall till Sedat Arifs yrkande - Nej-röst för bifall till Helena Nannes yrkande
Ledamot

Ja

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

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
6

0
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-30
Ärende: Fördelning av behovsposter i riksnorm 2019
ASN-2018-21525
Fler som arbetar och färre som lever på försörjningsstöd är en ödesfråga för Malmö.
Kostnaderna för försörjningsstöd skenar år efter år och de styrande partierna saknar helt och
hållet en politik för att få ordning på kostnadsökningarna och för att få fler i arbete och därmed
självförsörjande.
Vid årsskiftet 2018-2019 avskaffades radio- och TV-avgiften i sin tidigare form och ersattes
med en skatt. Skillnaden mellan dessa två är särskilt stor för personer som lever på
försörjningsstöd, då dessa personer inte betalar den nya skatten men betalade den tidigare
avgiften och därmed också fick ersättning för det i form av försörjningsstöd. När regeringen
fattade beslut om riksnormen för 2019 hade man då kunnat hoppas att riksnormen skulle sänkas
med motsvarande belopp som radio- och TV-avgiften var fram tills avskaffandet. Istället valde
regeringen att behålla beloppet på samma höga nivå som idag, trots att kostnaden inte längre
finns för den enskilde. Det är i praktiken en höjning av försörjningsstödet på 2400 kronor per
hushåll och år. Moderaterna och Centerpartiet anser inte att detta är rimligt över huvud taget
och yrkade på att Malmö på egen hand skulle sänka posten för dagstidning och telefon
motsvarande den tidigare radio- och TV-avgiften.
När det inte lönar sig att arbeta i Malmö och kostnaderna för försörjningsstöd är skyhöga är
ytterligare krav på bidragshöjningar från regeringen det sista som kan önskas. Det räcker med
den lokala bidragslinje som redan gäller i Malmö.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

35

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.
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.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslutsats 1 och 2.
Helena Nanne (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att
återkomma kvartalsvis med en sammanställning över godkända bostadskostnader.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Helena Nannes (M) yrkande om kvartalsvis återrapportering till
nämnden.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Helena Nannes (M) yrkande om kvartalsvis
återrapportering till nämnden.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer först proposition på arbetsutskottets förslag till beslutsats 1
och 2 och finner att nämnden bifaller dem.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall respektive avslag på Helena Nannes (M)
yrkande om kvartalsvis återrapportering till nämnden över godkända bostadskostnader.
Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag
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§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

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-30
Ärende: ASN-2018-18647
Ärende om högsta godtagbara boendekostnad
Att boendekostnaderna för de som får ekonomiskt bistånd allt oftare har överstigit de vägledande
beloppen beror inte endast på vilken vägledning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har haft för
högsta godtagbara boendekostnad.
En stor del av anledningen till att socialsekreterare tvingas överskrida högsta godtagbara
boendekostnad är för att Malmö drar till sig alltför många människor som har för låg inkomst för att bo i
Malmö. Signalerna måste bli tydliga för att inte attrahera dessa människor till Malmö. För att detta ska
ske har Sverigedemokraterna följande förslag:
-

Egen försörjning från arbete ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med MKB.

-

Öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där bostäder är mer
tillgängliga. Malmö stad har inte någon skyldighet att hjälpa hemlösa att hitta en bostad i
Malmö. Det viktiga är att hemlösa kan få tak över huvudet, även om det sker i en annan
kommun där tillgången till bostäder är större.

-

Kräva att nyanlända söker bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden efter att
etableringstiden upphör.

-

Använda husvagnar och andra boenden med låga kostnader istället för hotellnätter och
inköpta bostadsrätter för mottagande av de nyanlända som Malmö stad tvingas ta emot i
enlighet med bosättningslagen.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska även årligen ta fram ett policydokument som beskriver vad
skälig levnadsnivå är i Malmö.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-30
Ärende: Ärende om högsta godtagbara boendekostnad
ASN-2018-18647
En kraftigt bidragande orsak till de skenande kostnaderna för försörjningsstödet i Malmö sägs
vara utvecklingen av kostnader för boenden. Hyreskostnader som beviljas av förvaltningen bli
såväl högre som mer långvariga. Som ansvariga för ekonomin är det inte mer än rimligt att
nämnden också kan följa kostnaderna noggrant. Särskilt utvecklingen av kostnaderna för riktigt
dyra boenden är angelägen att följa, som exempelvis villor för hela familjer. Därför yrkade vi
på att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma kvartalsvis
med en sammanställning över godkända bostadskostnader. Då det redan redovisas för nämnden
på detaljnivå vilka beslut som fattats av enskilda tjänstemän bör det inte vara ett allt för
betungande uppdrag att också redovisa kostnaderna för dessa beslut. Snarare möjliggör det för
nämnden att i ett tidigt skede se signaler på att kostnaderna ökar och därmed också kunna vidta
åtgärder för att bromsa den negativa utvecklingen.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

36

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.

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









§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

Paragrafen är justerad
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§

37

Fastställande av 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.

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer Riktlinjer för direktupphandling, enligt
förvaltningens förslag med av nämnden godkänt tillägg, och att de börjar gälla den 1 februari
2019.
Yrkanden

Janne Grönholm (MP) yrkar på följande tillägg i riktlinjerna för direktupphandling: Inköpen
ska göras i enlighet med stadens policy och riktlinjer för inköpsverksamheten.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Janne Grönholms (MP) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande.
Mats Högelius (V) yrkar att det i riktlinjerna ska läggas till en skrivning om att vid
direktupphandling ska det vara vita jobb med kollektivavtal som upphandlas.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer först proposition arbetsutskottets förslag till riktlinjer och
finner att nämnden bifaller förslag till beslutsats 1.
Ordförande ställer sedan Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande mot Magnus Olssons (SD)
avslagsyrkande och finner att nämnden bifaller Janne Grönholms (MP) yrkande om tillägg till
riktlinjerna.
Ordförande ställer sedan proposition på Mats Högelius (V) tilläggsyrkande och finner att
nämnden avslår yrkandet.
Reservationer

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Mats Högelius (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Beslutsunderlag




§4 Förslag till riktlinjer för direktupphandling
G- Tjänsteskrivelse ASN190130 Riktlinjer för direktupphandling
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Förslag till Riktlinjer för direktupphandling ASF slutversion
Riktlinje för direktupphandling ASF - reviderad med tillägg 190129

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-30
Ärende: ASN-2018-19498
Förslag till riktlinjer för direktupphandling
Sverigedemokraterna yrkade bifall till det ursprungliga förslaget och avslag på de tillägg som
miljöpartiet och övriga partier beslutade om. Detta eftersom det är en skillnad i uppdragen kopplat till
upphandling och direktupphandling.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 24/ ASN 2019-01-30 Förslag till riktlinjer för direktupphandling
Reservation till förmån för eget yrkande
När det nu ska antas nya riktlinjer för direktupphandling så är det viktigt att det även i dessa
riktlinjer framgår tydliga krav på vita jobb och kollektivavtal när det gäller tjänster.
Malmö stad har förvisso i sina allmänna riktlinjer för upphandling av varor och tjänster detta
inskrivet. Men då särskilda riktlinjer för direktupphandling finns, anser vi att dessa viktiga
krav måste framgå även där.
Därför yrkar vi på att det i riktlinjer för direktupphandling avseende tjänster, också skrivs
in att det ska vara vita jobb med kollektivavtal.
Mats Högelius
Ord. ledamot
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§

38

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.

Beslut

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







Protokollsutdrag §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

Paragrafen är justerad
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§

39

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
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.
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.

Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Beslutsunderlag






§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
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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

Paragrafen är justerad
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§

40

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
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.

Beslut

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

Helena Nanne, Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.

Beslutsunderlag







Protokollsutdrag §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

Paragrafen är justerad
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44

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-30
Ärende: Yttrande över granskning av Malmö stads kompetensförsörjning
2018
ASN-2018-20791
Det är glädjande i sak att arbetsmarknads- och socialnämnden i huvudsak bedöms bedriva en
ändamålsenlig kompetensförsörjning utifrån mål och riktlinjer, samt att nämnden i huvudsak
bedöms säkerställa att det finns en tillräcklig styrning och kontroll avseende
kompetensförsörjningsarbetet. Dessa faktorer är viktiga och kan vara ett led i att lyckas med
kompetensförsörjningen. Moderaterna och Centerpartiet vill dock poängtera att det inte heller
är en garant för att lyckas med att rekrytera, behålla och utveckla den kompetens som behövs
för att klara av att leverera god verksamhet av hög kvalitet till Malmöborna. Att vara en attraktiv
arbetsgivare ligger inte alltid i mål, riktlinjer, styrning och kontroll utan handlar också i hög
grad om bland annat kulturen som råder på arbetsplatsen, arbetsmiljön, lönenivån,
möjligheterna att utvecklas och att påverka sin arbetssituation. Det är uppenbart att Malmö stad
har stora utmaningar bland dessa områden och att det i mångt och mycket saknas ett ledarskap
i arbetsgivarfrågorna.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

41

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 i 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
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.

Beslut

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

Mats Högelius (V) yrkar, med instämmande av Janne Grönholm (MP), att Malmö Stad ska
göra en översyn över hur man kan stötta och hjälpa de kulturverksamheter som vill ansöka
om tillstånd och om det går att förenkla den byråkratiska processen för kulturföreningar
inom ramen för den nuvarande lagen.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Mats Högelius (V) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer först proposition på arbetsutskottets förslag till beslutssats 1
och finner att nämnden bifaller den.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer sedan Mats Högelius (V) yrkande mot sitt eget
avslagsyrkande och finner att nämnden avslår Mats Högelius yrkande om översyn.
Reservationer

Mats Högelius (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser inkomna med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag
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§3 Malmöinitiativ (EF20180208) avseende förenklat alkoholtillstånd för
kulturföreningar
G-Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet avseende förenklat alkoholtillstånd för
kulturföreningar
Förslag till yttrande över Malmöinitiativ
Initiativ (EF20180208) avseende förenklat alkoholtillstånd för kulturföreningar

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 30 januari 2019
Malmöinitiativ (EF20180208) avseende förenklat alkoholtillstånd för kulturföreningar

Diarienr: ASN-2018-22251
Kulturföreningar bidrar väldigt mycket till Malmös kulturliv. Att Malmö är en spännande
stad med flera fria kulturaktörer är en viktig del av Malmös attraktionskraft.
Nämnden har mottagit ett Malmöinitiativ avseende ett förenklat alkoholtillstånd för
kulturföreningar. Utifrån alkohollagstiftningen är det inte möjligt för nämnden att ta beslut
om ett förenklat alkoholtillstånd.
Från Miljöpartiets sida anser vi att det är viktigt att kulturföreningar får bra och tydlig
information om reglerna kring alkoholtillstånd. Mycket görs redan men trots det verkar det
finnas missuppfattningar kring reglerna. Vi uppmanar förvaltningen att fundera om något
ytterligare kan göras för att informera kulturföreningar om processen kring alkoholtillstånd.

För Miljöpartiet i Malmö
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger, ersättare
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 28/ ASN 2019-01-30 Malmöinitiativ
Reservation till förmån för eget yrkande
Initiativtagarnas önskan om att det ska finnas stödmaterial för kulturföreningar för hur man
ska agera rörande lagkrav på utrymning och matservering så att ett fritt kulturliv kan frodas
är bra. Vi tycker att det är viktigt att stödja kulturlivet i Malmö och att staden tillämpar
tydliga beskrivningar vad t.ex. “slutet sällskap” innebär, och att kommunen tar hänsyn till
skillnaden mellan vinstdrivande verksamheter och ideella kulturföreningar.
Därför yrkar vi att Malmö Stad ska göra en översyn över hur man kan stötta och hjälpa de
kulturverksamheter som vill ansöka om tillstånd och om det går att förenkla den
byråkratiska processen för kulturföreningar inom ramen för den nuvarande lagen.
Mats Högelius
Ord. ledamot
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§

42

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.

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.
Särskilda yttranden

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Magnus Olsson (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






§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)

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-30
Ärende: ASN-2018-20522
Uppföljning av intern kontroll 2018
I uppföljning av intern kontrollplan så kan man notera allvarliga brister i verksamheten. Bland annat
hade 27 procent av barnavårdsutredningarna överskridit den lagstadgade fyra-månaders gränsen.
Samtidigt hade 25 procent av barnavårdsutredningarna både överskridit fyra-månaders gränsen
medan beslut om förlängning inte tagits. Det är uppenbart att i detta område krävs det stora
förbättringar för att skapa rättssäkerhet för de kommuninvånare som berörs.
I ännu en granskning så visar det sig att i 33 procent av de granskade ärendena har kontroll av
folkbokföringsuppgifter inte dokumenterats vid beslut om ekonomiskt bistånd. Dokumentering av
folkbokföringsuppgifter är viktig för att upptäcka oegentligheter och förebygga välfärdsbrott samt
upptäcka olika former av problematik omkring de sociala problem som präglar Malmö. Dessutom
signalerar sådan dokumentering skillnaden mellan en myndighet och en välgörenhetsorganisation.
Granskningen om otillåten påverkan på tjänstepersoner är rätt allvarlig. I en webbenkät som gått ut till
samtliga chefer i mitten av augusti 2018 visar resultatet att 43 procent av de svarande cheferna hade
varit utsatta för hot och trakasserier under de senaste två åren. Sverigedemokraterna anser att det är
av yttersta vikt att nämnden följer upp denna problematik.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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§

43

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.

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner intern kontrollplan 2019 för
arbetsmarknads- och socialnämnden, enligt arbetsutskottets förslag och med av nämnden
godkända tillägg.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar att följande risker enligt risklista läggs till i intern
kontrollplan 2019, för granskning:




Långvarigt utanförskap
Samverkan med oseriösa organisationer
Otillåten påverkan på tjänstepersoner

Janne Grönholm (MP) yrkar att följande risker enligt risklista läggs till i intern kontrollplan
2019, för granskning



Bristande tillgång till familjehem, jourhem, HVB-hem och platser på SIS-institution
Resultat av hederskartläggningen

Janne Grönholm (MP) yrkar även att flygresor och efterlevnaden av Malmö stads resepolicy
ska läggas till som granskning i intern kontrollplan för 2019.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) avser först ställa proposition på arbetsutskottets förslag till intern
kontrollplan 2019 och sedan ställa proposition på respektive tilläggsförslag. Nämnden
godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer först proposition på arbetsutsutskottets förslag, beslutsats 1, till intern
kontroll 2019. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
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Ordförande ställer sedan proposition på Nima Gholam Ali Pours (SD) tilläggsyrkande om
långvarigt utanförskap. Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Nima Gholam Ali Pours (SD) tilläggsyrkande om
samverkan med oseriösa organisationer. Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
Sedan ställer ordförande proposition på Nima Gholam Ali Pours (SD) tilläggsyrkande om
otillåten påverkan på tjänstepersoner. Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande om bristande
tillgång till familjehem, jourhem, HVB-hem och platser på SIS-institution. Ordförande finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande om resultat av
hederskartläggningen. Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.
Sist ställer ordförande proposition på Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande om flygresor
och efterlevnad av resepolicy. Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.
Reservationer

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag






§10 Förslag till intern kontrollplan 2019
G-Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2019
Intern kontrollplan 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
Bilaga - Riskanalys 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-30
Ärende: ASN-2018-20523
Förslag till intern kontrollplan 2019
Det finns flera risker i riskanalysen som borde lagts in i intern kontrollplan 2019 för att granskas.
Vi yrkar att riskerna ”långvarigt utanförskap” och ”samverkan med oseriösa organisationer” granskas i
intern kontrollplan 2019.
Sverigedemokraterna yrkade avslag på miljöpartiets förslag till granskningar eftersom inget har
framkommit om att förvaltningen inte följer resepolicyn.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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§

44

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.

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen av arbetsmarknads- och
socialförvaltningens internationella arbete 2018.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar redovisningen till kommunstyrelsen.
Handläggning

Helena Nanne (M) får fört till protokollet att nämnden önskar få information kring projektet
Sluta skjut.

Beslutsunderlag





§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

Paragrafen är justerad
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§

45

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.

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderar punkt 20.15 i delegationsordning för
arbetsmarknads- och socialnämnden enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





§16 Förslag till revidering av delegationsordning
G-Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning
Förslag till förändrad delegationsordning 2019-01-30

Paragrafen är justerad

56

§

46

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-220

Paragrafen är justerad
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§

47

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Förvaltningsdirektören informerar om:







Återrapportering av förslag till nämndsmål 2019, utifrån gruppdiskussionerna vid
nämndens mål- och budgetkonferens, kommer att ges vid sammanträdena i februari.
Nämnden har verksamhetsbesöksdag 1 mars.
Upphandling av boende med stöd är påbörjad.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt ut förvaltningens rapport
rörande boende med stöd.
Konkurrensverket har en skrivelse skickat ett antal frågor rörande förvaltningens köp
av boende med stöd.
Komin-sidan för politikerär publicerad och innehåller praktiskt information rörande
förtroendevaldas uppdrag i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Beslut

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