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§

48

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer dagordningen.
Paragrafen är justerad
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§

49

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-2867

Paragrafen är justerad
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50

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-2642

Paragrafen är justerad
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51

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-2643

Paragrafen är justerad
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52

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-2759

Paragrafen är justerad
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53

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-2647

Paragrafen är justerad
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54

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-2760

Paragrafen är justerad
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55

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-2652

Paragrafen är justerad
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56

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-2656

Paragrafen är justerad
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57

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-2661

Paragrafen är justerad
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58

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-2667

Paragrafen är justerad
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59

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-179

Paragrafen är justerad
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§

60

Årsanalys 2018

ASN-2019-251
Sammanfattning

Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av det ekonomiska utfallet, uppföljning
av nämndens mål samt redogörelse för viktiga händelser i verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och
resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår till –94 730 tkr för 2018. Resultatet
för ekonomiskt bistånd uppgår till -42 239 tkr. Inom hemlöshetsramen redovisas ett
underskott om -116 534 tkr och inom ramen för statsbidrag till flyktingar ett överskott om 33
422 tkr.
I Nämndsbudget 2018 antog arbetsmarknads- och socialnämnden 17 nämndsmål som omfattar
samtliga kommunfullmäktigemål. Sammantaget bedöms fem mål som uppfyllda, elva mål
som delvis uppfyllda och ett mål bedöms inte vara uppfyllt.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 37 190214
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner årsanalys 2018 med arbetsutskottets tillägg
och skickar den till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen
(C) avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga. Vid justeringen av
protokollet har inget särskilt yttrande lämnats in.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag









§37 Årsanalys 2018
G-Tjänsteskrivelse Årsanalys 2018
Årsanalys 2018 (Arbetsmarknads- och socialnämnden) - reviderad efter AU
Bilaga 1 - Uppföljning av åtaganden 2018 (Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen)
Bilaga 2 - Uppföljning av genomförandeplan för Jobbpakten 2018
Bilaga 3 - Systemuppföljning av SAM 2018
Bilaga 4 - Uppföljning av arbetsmiljön 2018

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-22
Ärende: ASN-2019-251
Årsanalys 2018
Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av det ekonomiska utfallet, uppföljning av
nämndens mål samt redogörelse för viktiga händelser i verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och resultatet
för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår till –94 730 tkr för 2018. Resultatet för ekonomiskt
bistånd uppgår till -42 239 tkr. Inom hemlöshetsramen redovisas ett underskott om -116 534 tkr och
inom ramen för statsbidrag till flyktingar ett överskott om 33 422 tkr.I Nämndsbudget 2018 antog
arbetsmarknads- och socialnämnden 17 nämndsmål som omfattar samtliga kommunfullmäktigemål.
Sammantaget bedöms fem mål som uppfyllda, elva mål som delvis uppfyllda och ett mål bedöms inte
vara uppfyllt.
Sverigedemokraterna ser allvarligt på den omfattande problematik som nämnden brottas med. S, L
och Mp pratar mycket men i praktiken trampar man vatten. Mycket av det som görs för sent och
alldeles för kraftlöst. Vi saknar åtgärder som gör skillnad på riktigt och risken är stor att Årsanalys
2019 blir ännu ett sorgligt kapitel.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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§

61

Uppdrag budget 2018 - Ingå ett handslag med Region Skåne för att
säkerställa att personer med missbruks-/beroendeproblematik och psykisk
ohälsa inte faller mellan stolarna

ASN-2018-1061
Sammanfattning

I Malmö stads budget för år 2018 ger kommunfullmäktige arbetsmarknads- och
socialnämnden i uppdrag att ingå ett handslag med Region Skåne för att säkerställa att
personer med missbruk/beroendeproblematik och psykisk ohälsa inte faller mellan stolarna. I
detta ärende beskrivs de avtal och överenskommelser om samverkan som gäller för nämnden
och Region Skåne samt exempel på hur nämnden arbetar med samverkan kring den aktuella
målgruppen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 38 190214.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Charlotte Bossen (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.
Yrkanden

Måns Berger (MP) yrkar att ärendet återremitteras.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Måns Bergers (MP) återremissyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på Måns Bergers (MP) och sitt eget yrkande
rörande återremiss. Ordförande finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid
sammanträdet.
Ordförande ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
nämnden bifaller det.
Reservationer

Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en reservation, bilaga.

Beslutsunderlag






§38 Uppdrag budget 2018 - Ingå ett handslag med Region Skåne för att säkerställa
att personer med missbruks-/beroendeproblematik och psykisk ohälsa inte faller
mellan stolarna
G-Tjänsteskrivelse - Ingå handslag med Region Skåne kring personer med missbruk
och psykisk ohälsa.
Hälso- och skjukvårdsavtalet Skåne
Ramöverenskommelse 2013 Samverkan Region Skåne och Skånes kommuner
personer med psykisk funktionsnedsättning

19







Lokal överenskommelse Region Skåne och Malmö stad psykiska
funktionsnedsättningar
Ramöverenskommelse Region Skåne och Skånes kommuner missbruk
Lokal överenskommelse Region SKåne och Malmö stad missbruks- och
beroendeproblem
Skånes länsgemensamma analys ök psykisk hälsa år 2018
Skånes länsgemensamma handlingsplan ök psykisk hälsa år 2018

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2019-02-22
Uppdrag budget 2018 - Ingå ett handslag med Region Skåne för att säkerställa att
personer med missbruks-/beroendeproblematik och psykisk ohälsa inte faller mellan
stolarna
ASN-2018-1061
Personer med missbruks och beroendeproblematik är en av de mest utsatta grupperna i vår
stad. De lider ofta av en komplex problematik som berör flera myndigheter. Uppdraget som
lades 2018 syftade till att säkerställa att ingen malmöbo faller mellan stolarna och att alla får
den hjälp de har rätt till. En brännande fråga som måste hanteras omgående.
Tyvärr kan vi konstatera att inget har skett sedan uppdraget gavs av kommunfullmäktige.
Liberalerna och Socialdemokraterna har tagit fram ett förslag som enbart redogör för det arbete
som redan sker idag. Inget handslag har genomförts, inget nytt arbete har påbörjats för att
säkerställa att inga malmöbor med missbruksproblematik faller mellan stolarna. Vi ser med
besvikelse att det nya styret verkar helt sakna ambitioner att utveckla missbruksvården i vår
stad.
Vi yrkade att ärendet skulle återremitteras så att ett handslag med regionen faktiskt
genomfördes. Då vårt yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Måns Berger, tjänstgörande ersättare
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§

62

Uppdrag budget 2018 - Att fortsätta utveckla arbetet mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat förtryck

ASN-2018-1063
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2018 med plan för 2018–2022 gav kommunfullmäktige
arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att fortsätta utveckla arbetet mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat förtryck. Föreliggande ärende redovisar de utvecklingsinsatser
som har genomförts inom området under 2018.
Arbetsmarknads- och socialnämndens uppdrag i budget 2018 har medfört ett ökat fokus på
frågor rörande våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Under 2018 har arbetet
utvecklats genom bland annat en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Malmö,
en förstärkning av Resursteam heder, kompetensutveckling till yrkesverksamma och genom
informationsinsatser till allmänheten. Vidare har Malmö stad anslutit sig till ett
samverkansnätverk med andra kommuner för att skapa långsiktiga och trygga boenden.
Genom samarbete med grundskoleförvaltningen har förutsättningar till en bra skolgång
stärkts för barn under tiden som de vistas på skyddat boende.
Det är svårt att mäta effekten av insatserna, men den samlade bedömningen är att
utvecklingsarbetet har ökat möjligheterna att minska våldet. Exempelvis vänder sig fler
personer till kommunen för att de lever med våld i familjen, vilket innebär att fler kunnat
erbjudas insatser.

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 39 190214
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisning av uppdraget att fortsätta
utveckla arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat förtryck.
Yrkanden

Måns Berger (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen
(C) avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga. Vid justeringen av
protokollet har inget särskilt yttrande lämnats in.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga.

Beslutsunderlag



§39 Uppdrag budget 2018 - Att fortsätta utveckla arbetet mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat förtryck
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G-Tjänsteskrivelse Uppdrag budget 2018 - Att fortsätta utveckla arbetet mot våld i
nära relationer och hedersrelaterat förtryck
Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation 2016 - 2020
Bilaga 1 - Uppföljning av Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation 20162018
Bilaga 2 - Våld i nära relation mot vuxna 2018
Bilaga 3 - Våld i nära relation mot barn 2018

Paragrafen är justerad

23

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-22
Ärende: ASN-2018-1063
Uppdrag budget 2018 – Att fortsätta utveckla arbetet mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat förtryck
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att förvaltningen fortsätter arbeta mot hedersförtryck och
att samarbetet med den kompetens som finns inom civilsamhället inom organisationer som Glöm
Aldrig Pela och Fadime (GAPF), stärks.
Vi får inte glömma att hedersförtryck var ett problem som under lång tid negligerades av tjänstemän
och politiker på vänsterkanten. Risken att detta händer igen finns och därför måste civilsamhället och
hedersförtryckets offer få en starkare plattform.
Sverigedemokraterna har även i sin budgetreservation lagt fram ett förslag om att upprätta ett
Kompetens Heder, som ska fungera som ett nav för allt arbete som äger rum för att motarbeta
hedersförtryck.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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§

63

Nämndsbudget 2019

ASN-2018-20521
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en
egen
budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2019 innehåller planering av
verksamheten samt redovisning av hur de ekonomiska resurserna ska användas.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 40 190214
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner nämndsbudget 2019 för arbetsmarknadsoch socialnämnden.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att arbetet med att implementera
utvecklingsplanen för barns rättigheter fortsätter.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen (C)
deltar inte i beslutet rörande beslutsats 2.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till nämndsbudget 2019
med hänvisning till Sverigedemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige.
Helena Nanne (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till nämndsbudget 2019 med
hänvisning till Moderaternas och Centerpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till nämndsbudget 2019 med
hänvisning till Moderaternas och Centerpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige.
Anders Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till nämndsbudget 2019.
Måns Berger (MP) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om följande tillägg:
1.Att ge förvaltningen i uppdrag att om möjligt ge gruppen tillståndssökande rätt till bistånd
enligt 4.2.
2.Att arbetet med att implementera utvecklingsplanen för barns rättigheter fortsätter.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Måns Bergers (MP) första tilläggsyrkande och bifall till hans
andra tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ämnar först ställa Anders Nilsson (S) bifallsyrkande mot Nima
Gholam Ali Pours (SD) avslagsyrkande, Helena Nannes (M) och Charlotte Bossens (C)
avslagsyrkande. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer Anders Nilsson (S) bifallsyrkande mot Nima Gholam Ali
Pours (SD) avslagsyrkande, Helena Nannes (M) och Charlotte Bossens (C) avslagsyrkande.
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Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till nämndsbudget enligt
Anders Nilsson (S) bifallsyrkande.
Ordförande ställer sedan proposition på Måns Bergers (MP) första tilläggsyrkande mot sitt
eget avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår det.
Ordförande ställer sedan proposition på Måns Bergers (MP) andra tilläggsyrkande med bifall
av Sedat Arif (S). Ordförande finner att nämnden bifaller det.
Reservationer, särskilda yttranden,

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam reservation, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam reservation, bilaga.
Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en reservation, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.

Beslutsunderlag






§40 Nämndsbudget 2019
G-Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2019
Nämndsbudget 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
Arbetsdokument - Nämndsmål och indikatorer-underlag för dialog 20190222

Paragrafen är justerad

26

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-22
Ärende: ASN-2018-20521
Nämndsbudget 2019
Av nämndsbudgeten så framgår det att hemlösheten kommer öka. I nämndsbudgeten kan man läsa
att trots att det byggs bostäder så saknas det bostäder för familjer med låga inkomster samt för stora
familjer. Detta är kärnan i hemlöshetsproblematiken.
Hemlösheten går inte att bygga bort utan det handlar om att alltför många med låga inkomster
anländer till Malmö. Socialtjänsten har fått rollen som en bostadsförmedling för människor med låga
inkomster och detta är ett uppdrag som socialtjänsten inte kan klara av, då socialtjänsten inte ska
agera som en bostadsförmedling.
Den framlagda nämndsbudgeten kräver att förvaltningen minskar hemlöshetskostnaderna med
ungefär 130 miljoner kr. Samtidigt kan man läsa att åtgärderna för att få verksamheterna i balans
kommer leda till att hemlöshetskostnaderna minskar med 29,4 miljoner. Därmed kan man konstatera
att budgeten är underfinansierad med 100 miljoner kr, om man endast tittar på budgeten för
hemlöshet.
Den framlagda nämndsbudgeten kräver att förvaltningen minskar kostnaderna för ekonomiskt bistånd
med 159 miljoner kr. Enligt nämndens åtgärdsplan kommer samtliga åtgärder leda till att kostnaderna
för ekonomiskt bistånd minskar med 76,5 miljoner. Åter igen kan man konstatera att budgeten är
underfinansierad när det gäller ekonomiskt bistånd, med hela 82,5 miljoner kr.
Sverigedemokraterna vägrar stödja en nämndsbudget som innebär att man börjar året fullt medveten
med att man kommer sluta året med ett enormt underskott.
Vi yrkar avslag på förslaget till nämndsbudget till förmån för vår egen budgetreservation i
kommunfullmäktige.
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 med särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 17/ 2019-02-22 Nämndsbudget 2019
Under de senaste åren har Arbetsmarknads-och Socialnämnden dragits med stora
underskott och därmed missat målet att hålla sin budget.
Vi har gång på gång pekat på att verkligheten och den faktiska situationen i Malmö kräver
mer resurser för att möta de behov som finns. Verksamheten är underfinansierad. Det går
inte att bara spara sig ur underskotten. Det måste till mer resurser.
Vänsterpartiet har därför lagt förslag på en annan budget där dessa resurser har lagts till,
men den röstades ner i kommunfullmäktige.
Nu har vi i ASN fått en ny budget för 2019 där fullmäktige inte ens låter oss få behålla nivån
från tidigare budget efter indexering, utan minskar budgeten med 30 miljoner för
hemlöshetsarbetet och 110 miljoner kr avseende ekonomiskt bistånd.
Detta kan inte vara rimligt!
 Det innebär att de mest utsatta i vårt samhälle som är vårt fokus, kommer att
fortsätta att känna av neddragningar och få förstärkt känsla av att vara en belastning
för samhället. Vilka fler kommer att få offras i kampen om en ekonomi i balans?
 De ansträngningar som förvaltningens personal och ledning har gjort och gör för att
spara och effektivisera kommer inte att leda till ett resultat i balans detta år heller.
Det är som att dra undan mattan för dem och deras ansträngningar. Det är som att
hela tiden flytta målgången en bit framåt för en maratonlöpare….du kommer aldrig i
mål.
 Detta skapar också en dålig arbetsmiljö för alla anställda inom förvaltningen som får
en känsla av hur mycket man än anstränger sig för att få ekonomin att gå ihop, så
hjälper det inte. Denna hopplöshetskänsla skapar till slut en uppgivenhet och därmed
självklart en dålig arbetsmiljö.
Medveten om att budgeten är fastlagd och inte kan påverkas i dagsläget vill vi ändå med
detta understryka att ASN:s ansvarsområde fortfarande är underfinansierat och att vissa
delar ännu mer detta år. Därför reserverar vi oss mot denna dåliga budget.
Mats Högelius
Ledamot V

Instämmande av Linda Svensson
Ersättare V
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2019-02-22
Nämndsbudget 2019
Diarienr: ASN-2018-20521
Den 1 juni 2018 var en stor dag. Då började gymnasielagen att gälla. Det var ett beslut som
gav tusentals ungdomar som föll offer för orimligt långa handläggningstider och ändrade
regler en ny chans att ansöka om uppehållstillstånd. Dock har det framkommit att det finns
ett glapp i processen.
De ungdomar som har fått ett avslagsbeslut och ett beslut om avvisning eller utvisning som
vunnit laga kraft (benämns av migrationsverket som tillståndssökande) har ofta förlorat
rätten till det boende som Migrationsverket beviljat under asylprocessen.
Samtidigt då de fortsatt omfattas av LMA lagstiftningen menar SKL med flera att de inte har
rätt till försörjningsstöd enligt 4 kap 1§ SoL.
Det innebär att dessa ungdomar står helt utan boende i väntan på att deras asylansökan har
behandlats. Polisen har pekat ut tillståndssökande som en väldigt sårbar grupp. För att
kunna försörja sig tvingas många av dem in i prostitution och de riskerar att bli utnyttjade av
grovt kriminella grupperingar. Det kan innebära katastrofala följder för den enskilda
individen och riskerar att öka otryggheten i vår stad
För att lösa situationen pekar migrationsverket på kommunens möjlighet att ge bistånd
enligt 4 kap 2 § Sol. Situationen är akut, den seger gymnasielagen innebar riskerar att delvis
grusas därför att ingen myndighet vill ta ansvar för dessa ungdomar.
Därför yrkade vi att Malmö stad skulle bevilja tillståndssökande rätt till bistånd enligt 4 kap
2 § SoL. Vårt förslag skulle innebära en ökad trygghet både för de tillståndssökande och vår
stad. Det handlar om en begränsad tid och en begränsad grupp då de flesta tillståndssökande
redan har fått ett beslut i enlighet med gymnasielagen.
Ett humanistiskt samhälle måste stå upp för de mest sårbara. Vi beklagar att
Socialdemokraterna och Liberalerna valde att avslå vårt yrkande. Därför reserverar vi oss till
förmån för vårt ändringsyrkande.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Måns Berger, tjänstgörande ersättare
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-22
Ärende: Nämndsbudget 2019
ASN-2018-20521
Moderaterna och Centerpartiet har flertalet gånger föreslagit en rad åtgärder för att få ner
kostnaderna för försörjningsstödet, minska bidragsberoendet och öka Malmöbornas
självförsörjning och självständighet. Varje gång har Socialdemokraterna sagt nej och påstått
allt från att det är inhumant till att det är omöjligt att genomföra. Plötsligt la Socialdemokraterna
och Liberalerna fram en budget i kommunfullmäktige med relativt stora besparingar på bland
annat försörjningsstöd, men utan förslag för att faktiskt kunna åstadkomma det. Avsaknaden av
förslag för att lyckas med det uppdraget saknas också i arbetsmarknads- och socialnämndens
budget för 2019. Tidigare beslutade åtgärder är inte i närheten av att räcka och det saknas nya
konkreta förslag för att få ner kostnaderna för försörjningsstödet på det sätt som
kommunfullmäktige har beslutat att nämnden ska göra. Vi ser helt enkelt inte hur denna budget
ska gå ihop. Därför yrkade vi avslag till nämndsbudgeten, till förmån för eget förslag i
kommunfullmäktige.
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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§

64

Förslag till revidering av överenskommelse om fördjupad samverkan om
nyanländas etablering mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen

ASN-2018-20398
Sammanfattning

I Malmö finns sedan 1 november 2015 en lokal överenskommelse mellan Malmö stad och
Arbetsförmedlingen som reglerar samverkan inom ramen för Delegationen för Unga till
Arbete (Dua). I början på 2018 utökades arbetet till att omfatta även nyanlända och en
överenskommelse som började gälla 2018-05-01 tecknades gällande samverkan för att
påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden.
Överenskommelsen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering (Dua Nyanlända)
fastställs av kommunstyrelsen och harmonierar med de målområden som finns i den
Strategiska överenskommelsen mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen (SÖK).
Överenskommelsen löper tills vidare, men ska revideras årligen. Den nuvarande
överenskommelsen ska revideras 2019-01-31.
Föreliggande förslag till reviderad överenskommelse har tagits fram av styrgruppen för Dua
Nyanlända och godkänts av den strategiska styrgruppen för den strategiska
överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Malmö Stad (SÖK). Den reviderade
överenskommelsen gäller fr.o.m. 2019-02-01 tillsvidare, under förutsättning att erforderliga
beslut fattas. Nästa revidering sker 2020-01-31.
Arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska
behandla förslaget till reviderad överenskommelse i respektive nämnd. Beslut om
godkännande av den reviderade överenskommelsen fattas av kommunstyrelsen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 42 190214.

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden tillstyrker förslaget till reviderad överenskommelse
om fördjupad samverkan om nyanländas etablering mellan Malmö stad och
Arbetsförmedlingen.
2.Arbetsmarknads- och socialförvaltningen skickar överenskommelsen till kommunstyrelsen
för beslut.
Beslutsunderlag




§42 Förslag till revidering av överenskommelse om fördjupad samverkan om
nyanländas etablering mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen (Dua
Nyanlända)
G-Tjänsteskrivelse Förslag till revidering av överenskommelse om fördjupad
samverkan om nyanländas etablering mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen
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Strategisk överenskommelse om samarbetet mellan Arbetsförmedlingen i Malmö
och Malmö stad version 1.1
Revideringsrapport Dua Nyanlända 2018
Överenskommelse DUA Nyanlända 2019-02-01

Paragrafen är justerad
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§

65

Yttrande avseende granskning av Malmö stads arbete med
arbetsmarknadsinsatser

ASN-2018-22109
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av stadsrevisionen genomfört en granskning av arbetsmarknadsinsatser.
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning och ledning, samverkan och uppföljning av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Granskningen innefattar även en uppföljning av slutsatserna i granskningsrapporten ”Ungdomsarbetslösheten och arbetsmarknadsinsatser” som genomfördes av
stadsrevisionen år 2016.
För arbetsmarknads- och socialnämndens del har granskningen utmynnat i en bedömning att
nämnden inte har en helt ändamålsenlig styrning och ledning, samverkan och uppföljning av
de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Bedömningen görs mot bakgrund av en bristande
måluppfyllelse inom arbetsmarknadsområdet samt att de brister som i tidigare granskning
identifierats rörande uppföljning på individnivå kvarstår.
PwC bedömer vidare att arbetet med risker inom arbetsmarknadsområdet skulle stärkas om
det hanterades inom ramen för nämndens internkontrollplan istället för att hanteras på
avdelningsnivå, vilket bedöms försvåra nämndens sammantagna uppföljning och kontroll.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen instämmer i flera av PwCs rekommendationer och
slutsatser. I tjänsteskrivelsen redovisas ett antal åtgärder som kommer att genomföras utifrån
PwCs rekommendationer.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 43 190214

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende granskning av Malmö
stads arbete med arbetsmarknadsinsatser, enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.

Särskilda yttranden

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








Protokollsutdrag §43 Förslag till yttrande avseende granskning av Malmö stads
arbete med arbetsmarknadsinsatser
G-Tjänsteskrivelse Begäran om yttrande avseende Malmö stadsrevisions
granskning av arbetsmarknadsinsatser
Förslag till Yttrande - Begäran om yttrande avseende granskning av Malmö stads
arbete med arbetsmarknadsinsatser
Missiv, begäran om yttrande avseende granskning av Malmö stads arbete med
arbetsmarknadsinsatser
Revisionsrapport, granskning av arbetsmarknadsinsatser inom Malmö stad
Följebrev, begäran om yttrande avseende granskning av Malmö stads arbete med
arbetsmarknadsinsatser

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-22
Ärende: Förslag till yttrande avseende granskning av Malmö stads arbete
med arbetsmarknadsinsatser
ASN-2018-22109
De kommunala arbetsmarknadsinsatserna i Malmö är i uppenbart behov av granskning,
uppföljning och stora förbättringar. Det framgick tydligt av den revisionsrapport som PWC
genomfört i vilken det bl.a konstateras brister vad gäller uppföljning, resultat och kvalitet. Att
ingen av nämnderna som på ett eller annat sätt ansvarar för frågan har en ändamålsenlig
styrning och ledning, samverkan och uppföljning av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna
är minst sagt anmärkningsvärt. Jobben behöver bli fler i staden och fler Malmöbor behöver
lämna bidragsberoende till förmån för egen försörjning och självständighet.
Att det finns ett delat ansvar mellan olika förvaltningar och nämnder behöver i grund och
botten inte vara ett problem, men när uppdelningen av ansvar på något sätt är oklar mellan
parterna blir det svårt att bedriva arbetsmarknadsinsatser som lyckas med huvuduppdraget –
att få människor i arbete. Framför allt saknas ett politiskt ansvarstagande och ledarskap i
frågan, vilket är precis vad som behövs för att lyckas med Malmös ödesfråga. Granskningen
visar bland annat att uppföljningen brister på individnivå, vilket bekräftar avsaknaden av
fungerande politik på området. Arbetsmarknadsinsatserna måste följas av en gedigen
uppföljning och tydliga krav på aktivt deltagande med självförsörjande som primärt fokus.
Moderaterna och Centerpartiet har föreslagit flertalet åtgärder för att ta arbetslinjen till Malmö
men har tyvärr inte fått gehör för det av de styrande partierna som av allt att döma inte tar
frågan på allvar.

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)

35

§

66

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen 2018

ASN-2019-246
Sammanfattning

Sammantaget har Malmö stad uppnått ett gott resultat i undersökningen. En stor majoritet av
brukarna har lämnat positiva svar och resultatet för staden står sig väl i jämförelse med andra
kommuner. Resultaten för frågorna kring delaktighet visar att brukarna generellt är nöjda
med att socialsekreterarna frågar efter deras synpunkter, men de är mindre nöjda med hur de
har kunnat påverka den hjälp de har fått från socialtjänsten. Förvaltningen redovisar därför en
fördjupad analys kring denna fråga.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 44 190214

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Brukarundersökning IFO 2018 analys och
resultat samt Brukarundersökning arbetsmarknad 2018 resultat.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar dem till kommunstyrelsen för kännedom
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Beslutsunderlag






§44 Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen 2018
G-Tjänsteskrivelse Brukarundersökning IFO 2018
Bilaga 1 - Rapport sammanställning av resultat IFO 2018
Bilaga 2 - Rapport Sammanställning av resultat Arbetsmarknad 2018

Paragrafen är justerad
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§

67

Patientsäkerhetsberättelse 2018

ASN-2019-248
Sammanfattning

För arbetsmarknads- och socialnämnden ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen.
Det ska i den framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under det föregående året.
Berättelsen ska beskriva planering för och vilka åtgärder som genomförts för att öka
patientsäkerheten samt utvärdering och vilka resultat som har uppnåtts.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 45 190214
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 2018.
Beslutsunderlag






§45 Patientsäkerhetsberättelse 2018
G-Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2018
Verksamhetschefer enligt HSL 2018

Paragrafen är justerad
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§

68

Handlingsplan för brukardialog

ASN-2019-265
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under 2018 arbetat med att åtagandet att ta
fram en handlingsplan för medborgardialog med nämndens målgrupper kopplat till
nämndsmålet Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utveckla dialogen med Malmöborna.
Fokus för handlingsplanen är brukardialog med nämndens målgrupper då det inom området
medborgardialog pågår en översyn av arbetet i hela Malmö stad samt att det finns etablerad
dialog i form av Malmöinitiativet, Malmöpanelen och möjligheten att inkomma med
medborgarförslag.
Handlingsplanen är framtagen med utgångspunkt att utgöra en grund för arbetsmarknadsoch socialförvaltningens fortsatta arbete inom området brukardialog. Handlingsplanen ska
utgöra ett ramverk för ett fortsatt arbete och beskriver att utgångspunkten är att ta fram en
modell som kan fungera för brukardialoger i stort i det fortsatta arbetet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 46 190214

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden antar Handlingsplan för brukardialog.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på Helena Nannes (M) återremissyrkande.
Ordförande finner att nämnden beslutar att ärenden ska behandlas vid sammanträdet.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att nämnden bifaller det.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet rörande återremiss och avser inkomma med en gemensam
reservation, bilaga.

Beslutsunderlag





§46 Handlingsplan för brukardialog
G-Tjänsteskrivelse Handlingsplan för brukardialog
Handlingsplan för brukardialog

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-22
Ärende: Handlingsplan för brukardialog
ASN-2019-265
Moderaterna och Centerpartiet yrkade återremiss på handlingsplanen för brukardialog. Inte för
att planen i sig brister, utan för att få ett klargörande kring mängden arbetstid som går åt. Det
är vanligt förekommande att våra önskemål om information och uppföljning på olika områden
inte uppskattas av förvaltningen, då det tar mycket tid i anspråk från exempelvis
socialsekreterares uppgift att arbeta förebyggande och med konkreta åtgärder för att hantera
brukarnas behov av försörjningsstöd och bryta bidragsberoendet. Därför var vi mycket
intresserade av att få en bild över arbetstiden som går åt till brukardialog.
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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§

69

Revidering av avgifter för samtal hos Familjerådgivningen

ASN-2018-20565
Sammanfattning

Avdelningen social resurs, familjerådgivningen har inkommit med en begäran om anpassning
av avgiften för familjerådgivning i förhållande till verksamhetens ökade kostnad.
Enligt 5 kap. 3 § SoL skall kommunen sörja för att familjerådgivning kan erbjudas dem som
begär det. Kostnadsökningen beror på att familjerådgivningen behöver tillse att verksamheten
ska bedrivas med god tillgänglighet och med tillräckliga resurser så att väsentliga väntetider
normalt inte uppstår (Prop. 1993/94:4). Familjerådgivningen begär därför att egenavgiften
höjs vid besök.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 47 190214
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden höjer egenavgiften för familjerådgivning från 200
kronor per besök till 300 kronor per besök samt att avgiftshöjningen ska träda i kraft 1
april 2019.

Yrkanden

Charlotte Bossen (C) yrkar att besöksavgiften hos familjerådgivningen höjs till 400:- per
besök och att de familjer som har en sammanlagd årsinkomst på mindre än 300 tkr ska
erhålla avgiftsfria besök.
Sedat Arif (S) och Joel Laguna (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Charlotte Bossens (C) yrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer arbetsutskottets förslag mot Charlotte Bossens (C) yrkanden
och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslutsats 1.
Beslutsunderlag




§47 Förslag gällande revidering av avgifter för samtal hos Familjerådgivningen
G-Tjänsteskrivelse Förslag gällande revidering av avgifter för samtal hos
familjerådgivning

Paragrafen är justerad
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§

70

Yttrande avseende granskning av Malmö stads arbete med hemlöshet

ASN-2018-22103
Sammanfattning

Stadsrevisionen har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över
Granskning av hemlöshet, behandlad av revisorskollegiet 2018-12-12.
Syftet med stadsrevisionens granskning av Malmö stads hemlöshetsarbete har varit att
bedöma om kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och
arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med
att förebygga samt motverka hemlöshet. Stadsrevisionens övergripande bedömning är att
ovanstående nämnder inte säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att
förebygga samt motverka hemlöshet.
Utifrån granskningsresultatet har stadsrevisionen synpunkter på hur arbetet bedrivs och
lämnar ett antal rekommendationer, varav en del riktar sig till arbetsmarknads- och
socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen instämmer i flera av stadsrevisionens
slutsatser och rekommendationer. I tjänsteskrivelsen redovisas ett antal åtgärder som utifrån
stadsrevisionens rekommendationer pågår eller kommer att genomföras.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 48 190214
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende stadsrevisionens
granskning av Malmö stads arbete med hemlöshet, enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.

Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Charlotte Bossen (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag





§48 Förslag till yttrande avseende granskning av Malmö stads arbete med
hemlöshet
G-Tjänsteskrivelse Begäran om yttrande avseende Malmö stadsrevisions granskning
av hemlösheten
Förslag till Yttrande - Begäran om yttrande avseende Malmö stadsrevisions
granskning av Malmö stads arbete med hemlöshet
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Borttagen på grund av personuppgifter.
Granskningsrapport från revisorskollegiet avseende hemlöshet, 2018-12-12
Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-22
Ärende: ASN-2018-22103
Förslag till yttrande avseende granskning av Malmö stads arbete med hemlöshet
Precis som det konstateras i förslaget till yttrande så påverkas utvecklingen av hemlösheten
huvudsakligen av bostadsbyggandet och tillgången på bostäder som hushåll med svag ekonomi kan
efterfråga, samt den demografiska utvecklingen.
Majoriteten av Malmös hemlösa har ett annat födelseland än Sverige. En majoritet av Malmös
hemlösa är hemlösa på grund av att de inte har råd med en bostad i Malmö. Därmed handlar det om
att se till att färre låginkomsttagare, ofta nyanlända invandrare, attraheras till Malmö.
Sverigedemokraterna har en rad förslag för att detta ska ske:
-

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.

Det handlar om en signalpolitik där Malmö stad signalerar att bara för att man befinner sig i Malmö så
innebär det inte att man har rätten till en bostad i Malmö.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-22
Ärende: Förslag till yttrande avseende granskning av Malmö stads arbete
med hemlöshet
ASN-2018-22103
Revisionen lämnar svidande kritik när det konstateras att ansvariga nämnder inte säkerställer
att det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka hemlöshet. Än mer
allvarligt är det att revisorskollegiet har framfört kritik såväl 2016 som 2017 avseende
bristande ledning, styrning och samverkan i arbetet mot hemlöshet. Således är frågan och dess
allvar inget nytt för stadens politiker. Att gå från tusentals till noll hemlösa över en natt är
svårt, men att brister i stadens ledning och styrning av frågan ska behöva påpekas år efter år är
anmärkningsvärt. Frågan ställs på sin spets under 2019 eftersom den styrande minoriteten Socialdemokraterna och Liberalerna - räknar med kraftigt minskade nettokostnader för
hemlöshet.
I Malmö lever över 1000 barn i hemlöshet. Utan ett hem, en fysisk trygghet och utan
möjligheter att klara av skolan förpassas över 1000 barn till ett livslångt utanförskap. Det är
inte värdigt landet och staden med bland de högsta skatterna i världen. Moderaterna och
Centerpartiet har föreslagit ett antal åtgärder för att komma till rätta med hemlösheten i
staden, bland annat genom en särskilt förtur och bostadsgaranti för hemlösa barnfamiljer. Det
har de styrande partierna sagt nej till.

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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§

71

Rapportering avseende stimulansmedel inom området psykisk hälsa år
2018 samt planering för år 2019

ASN-2018-19015
Sammanfattning

Malmö stad har beviljats statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa för år 2018.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redogör för hur dessa medel använts samt presenterar
en handlingsplan inom området för år 2019.
Rapporten överlämnas till funktionsstödsnämnden då denna nämnd sedan 2017-05-01 har
ansvar för fördelning av dessa stimulansmedel samt för Malmö stads samlade
återrapportering till Sveriges Kommuner och Landsting hur medlen använts.
Funktionsstödsnämnden har även ansvar för att rekvirera och administrera stimulansmedel
för år 2019 (STK-2017-92).
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 49 190214
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Rapportering av stimulansmedel inom
området psykisk hälsa år 2018 samt planering för år 2019.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar rapporten till funktionsstödsnämnden för
Malmö stads samlade rapportering till Sveriges Kommuner och Landsting.
Beslutsunderlag








§49 Rapportering avseende stimulansmedel inom området psykisk hälsa år 2018
samt planering för år 2019
G-Tjänsteskrivelse - Rapportering avseende stimulansmedel inom psykisk hälsa år
2018 samt planering år 2019
Skånes länsgemensamma handlingsplan ök psykisk hälsa år 2018
Malmö lokal handlingsplan Uppdrag psykisk hälsa år 2019
Skånes länsgemensamma analys ök psykisk hälsa år 2018
Malmö lokal handlingsplan Uppdrag psykisk hälsa år 2017 och 2018

Paragrafen är justerad
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§

72

Redovisning av beviljade medel 2018 från utskottet för demokrati,
jämställdhet och mänskliga rättigheter

ASN-2018-20009
Sammanfattning

Arbetsmarknad- och socialnämnden ansökte och fick beviljat medel under 2018 för fyra
utvecklingsprojekt inom ramen för arbete med jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt.
Utvecklingsmedel har använts för två HBTQ certifieringar (homo-bi-trans-queer), utveckling
av struktur för hållbar integrering av barnrätten samt barnperspektiv i stadsutveckling.
Samtliga satsningar och dess resultat finns redovisade i bilagorna.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 50 190214
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen av beviljade medel 2018 till
insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnder översänder redovisningen till kommunstyrelsen.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Särskilda yttranden

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

Beslutsunderlag










Protokollsutdrag §50 Redovisning av beviljade medel 2018 från utskottet för
demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
G-Tjänsteskrivelse- Redovisning av beviljade medel 2018 från utskottet för
demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Förslag till Redovisning av beviljade medel till insatser för jämställdhet,
antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter
HBTQ-certifiering av ungdomssektion på enhet ekonomiskt bistånd och mottag
samt ungdomssektionen på enhet barn och familj
Hur mycket värt är allas lika värde - mot en HBTQ-certifierad verksamhet för
ensamkommande barn och unga i Malmö stad
Program för barnets rättigheter i stadsutveckling
Struktur för integrering av barnets rättigheter i ASF
Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-22
Ärende: ASN-2018-20009
Redovisning av beviljade medel 2018 från utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga
rättigheter
HBTQ-certifieringar har blivit kritiserade i medierna då de är dyra och har utvecklats till en affärsmodell
för RFSL, som ger organisationen miljoner kr varje år. Det är även märkligt att socialtjänsten ska
HBTQ-certifieras. HBTQ-personer ska få samma stöd som alla andra grupper får av socialtjänsten.
Det är överhuvudtaget svårt att föreställa sig en situation där socialtjänsten skulle diskriminera just
HBTQ-personer. Hur skulle detta gå till? Skulle en HBTQ-person inte få ekonomiskt bistånd på grund
av att personen är homosexuell? Skulle en HBTQ-person som är hemlös inte få stöd av
socialtjänsten? Vad är anledningen till att delar av socialtjänsten måste HBTQ-certifieras?
Dessutom är HBTQ-certifiering inte en engångskostnad. Det ska ske en ”omcertifiering” efter tre år.
Då kommer kostnaden falla på en förvaltning som har enorma underskott. Det är helt orimligt att en
nämnd som inte kan få sin ekonomi att gå ihop ska i framtiden finansiera uppföljningar och
”omcertifieringar” av en HBTQ-certifiering av socialtjänsten.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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§

73

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2018

ASN-2019-270
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap 6 h § SoL lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige. Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet
§ 51 190214e över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut samt över hur många gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts. Nämnden ska enligt 16 kap 6 g-f §§ SoL rapportera detsamma till
kommunens revisorer samt anmäla när ett tidigare rapporterat beslut har verkställts.
I aktuell rapport som avser fjärde kvartalet 2018 rapporteras tio ej verkställda beslut och två
beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter avbruten verkställighet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 51 190214
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 4
2018 och att överlämna den till kommunfullmäktige.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL kvartal 4
2018 och att överlämna den till revisorskollegiet.
Beslutsunderlag






§51 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2018
G-Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2018.
Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL Kvartal 4 2018
Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL Kvartal 4 2018

Paragrafen är justerad

49

§

74

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-210

Paragrafen är justerad

50

§

75

Borttagen på grund av personuppgifter.

ASN-2019-221

Paragrafen är justerad

51

§

76

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Förvaltningsdirektören informerar:
Som månadsstatistiken visar sjunker antalet hushåll per månad med försörjningsstöd och
dagens nivåer är de lägsta sedan 2012.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt ytterligare uppgifter utifrån att de tagit
del av förvaltningens utredning rörande boende med stöd.
Förvaltningen planerar för att ha ett myndighetsutskott under vecka 27-32 varför nämndens
förtroendevalda bör informera förvaltningen om sin möjlighet att ingå i ett det
myndighetsutskottet.
En familjecentral på Lindängen har öppnats och det är den sjätte i Malmö stad. Fler
familjecentraler planeras.
Beslut

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




Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden - Sammanställning 18031901 personer utan uppehållstillståd
Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden - Sammanställning 1901

Paragrafen är justerad

