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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-03-28 09:00

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen

Ordförande

Sedat Arif (S)

Ledamöter

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

Ersättare

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

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Alice Berg
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1.

Val av justerare och tid och plats för justering

Sammanfattning

Föreslagen tid för justering är kl. 12 den 3 april.
2.

Godkännande av dagordningen

3.

Beslut om umgängesrestriktioner enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

ASN-2019-4704
Sammanfattning

Från socialtjänst Öster föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


4.

Utredning umgängesrestriktioner
Beslut om umgängesrestriktioner enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

ASN-2019-4705
Sammanfattning

Från socialtjänst Öster föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


5.

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

ASN-2019-4619
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


6.

Utredning avseende överflyttning av vårdnad
Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken

ASN-2019-4621
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
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Beslutsunderlag


7.

Utredning avseende överflyttning av vårdnad
Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken

ASN-2019-4624
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


8.

Utredning avseende överflyttning av vårdnad
Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken

ASN-2019-4888
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


9.

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

ASN-2019-4890
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


10.

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

ASN-2019-4881
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag



Utredning överflyttning av vårdnad
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11.

Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken

ASN-2019-4884
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


12.

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

ASN-2019-4891
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


13.

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

ASN-2019-4627
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


14.

Faderskapsutredning
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1
Föräldrabalken

ASN-2019-4630
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


15.

Faderskapsutredning
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1
Föräldrabalken
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ASN-2019-4634
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


16.

Faderskapsutredning
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2
Föräldrabalken

ASN-2019-4893
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


17.

Faderskapsutredning
Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för
barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person

ASN-2019-180
Sammanfattning

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om ändrad utbetalning från Försäkringskassan
gällande ansökan ASN-2019-180, handlingarna 1-16.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse - 2019-03-28 - Begäran till Försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare för barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Innerstaden- Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
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18.

Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Väster- Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Innerstaden- Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Marcus Eriksson, avdelningschef, deltar.
19.

Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga
(SOU 2018:85)

ASN-2019-3718
Sammanfattning

Justitiedepartementets betänkande Slopad straffrabatt för unga myndiga innehåller förslag på
genomförande av en ordning som innebär att lagöverträdare i åldern 18-20 år ska behandlas
som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätning och val av påföljd. Utredningen har
också haft i uppdrag att analysera och överväga konsekvenserna av en sådan ordning för unga
lagöverträdare i åldern 15-17, samt överväga olika modeller för straffmätning gällande denna
grupp. Utredningen bedömer att det inte finns tillräckliga skäl för att genomföra några
förändringar i fråga om straffmätning för unga lagöverträdare i åldersgruppen 15-17 år.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen instämmer i betänkandets överväganden och
förslag.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 68 190314
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Justitiedepartementets
betänkande Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag




Protokollsutdrag §68 Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för
unga myndiga (SOU 2018:85)
G-Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet Slopad straffrabatt för unga
myndiga SOU 2018:85
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20.

Förslag till Yttrande remiss från Justitiedepartementet Slopad straffrabatt för unga
myndiga SOU 2018: 85
Betänkande slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU
2018:85)
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113

ASN-2018-19055
Sammanfattning

Stadskontoret har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över aktuell
motion som inkommit till kommunfullmäktige från Allan Widman (L). I motionen framförs
yrkande att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med förslag om hur ägardirektiven till MKB fastighets AB ändras så att
överlåtelse av hyresfastigheter ska ske för att bredda utbudet av upplåtelseformer i områden
där detta idag är alltför ensidigt.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden
kopplade till yrkandena och föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 65 190314
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motionen Bredare utbud
av upplåtelseformer i utanförskapet enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige därmed anse motionen
besvarad.
Beslutsunderlag







21.

Protokollsutdrag §65 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet, STK-2018-1113
G-Tjänsteskrivelse Motion av Allan Widman (L) Bredare utbud av upplåtelseformer
i utanförskapet
Förslag till yttrande Motion av Allan Widman (L) Bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet
Följebrev Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer
i utanförskapet, STK-2018-1113
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns
rättigheter, STK-2018-1231
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ASN-2018-20794
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit motion om säkerställande av
papperslösa barns rättigheter från Miljöpartiet.
Motionären framhåller att flera frivilligorganisationer vittnar om att socialtjänstens
bedömningar blivit mer restriktiva och att beslutade riktlinjer för ekonomiskt bistånd
avseende personer som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning inte
efterlevs. Förändringen ska ha inträffat efter sommaren 2018, trots att det inte skett några
förändringar i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen tar de signaler som framkommer i motionen på
stort allvar. Statistik över beviljat bistånd till personer i den aktuella målgruppen ger inga
indikationer på att förvaltningens bedömningar blivit mer restriktiva. Förvaltningen ser
däremot en tendens till variationer i bedömningar beroende på vilken avdelning som
handlägger ärendet. För att öka likställigheten kommer förvaltningen från och med april 2019
att samla de ärenden som rör biståndsprövning för personer i den aktuella målgruppen i en
specialiserad sektion. Det civila samhällets organisationer är viktiga aktörer i arbetet för att
lösa de aktuella samhällsutmaningarna. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att
fortsätta den samverkan och kontinuerliga dialog med civilsamhället som idag pågår.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 64 190314
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion av Märta
Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns rättigheter.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige därmed anse motionen
besvarad.
Beslutsunderlag





22.

Protokollsutdrag §64 Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av
papperslösa barns rättigheter, STK-2018-1231
G-Tjänsteskrivelse Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa
barns rättigheter
Förslag till yttrande Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av
papperslösa barns rättigheter
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns rättigheter
Ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
angående boende för hemlösa i Oxie
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ASN-2019-4900
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Magnus Olsson (SD) överlämnade ett skriftligt
nämndintiativ den 14 mars 2019. I initiativet föreslås förvaltningen upphöra med processen
att upprätta ett boende för hemlösa i Oxies gamla vårdhem.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden tar ställning till ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och
Nima Gholam Ali Pour (SD) angående boende för hemlösa i Oxie.
Beslutsunderlag


23.

Nämndintiativ angående boende för hemlösa i Oxie
Frågor till Malmöpanelen 2019

ASN-2018-16853
Sammanfattning

Stadskontoret har gett arbetsmarknads- och socialnämnden möjlighet att inkomma med frågor till
Malmöpanelen 2019. Respektive gruppledare inom arbetsmarknad- och socialnämnden har
fått information om Malmöpanelen, för att inom respektive partigrupp använda möjligheten
att föreslå frågor som ska ingå. Två partier har inkommit med förslag på frågor.

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 69 190314

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om att följande frågor ska sändas till
Malmöpanelen 2019:
- Känner du dig trygg i Malmö stads lokaler där myndighetsutövning sker, till exempel
socialtjänst?
- Känner du till vad man som enskild Malmöbo kan göra för att hjälpa de barn och unga som
behöver stöd, till exempel genom att bli jourhem eller familjehem?
-Hade du kunnat tänka dig att vara jour- eller familjehem, kontaktfamilj/-person eller god
man?
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att översända frågor till Malmöpanelen 2019
till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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24.

Protokollsutdrag §69 Frågor till Malmöpanelen 2019
G-Tjänsteskrivelse Frågor till Malmöpanelen 2019
våren 2018 - Frågor och svar
Malmö̈panelen
Kvalitetsberättelse 2018

ASN-2019-249
Sammanfattning

Enligt Styr- och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ansvarar varje avdelningschef
för att planera och följa upp avdelningens kvalitetsarbete under året. Det systematiska
kvalitetsarbetet dokumenteras och redovisas i aktuell kvalitetsberättelse. Berättelsen redogör
för genomförda åtgärder i syfte att säkra verksamhetens kvalitet under 2018 och följer upp
vilka resultat som har uppnåtts. Berättelsen identifierar också behov av förbättringar inför
kommande år.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 63 190314
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner kvalitetsberättelse 2018.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att särskilt beakta
identifierade utvecklingsområden.
Beslutsunderlag




25.

Protokollsutdrag §63 Kvalitetsberättelse 2018
G-Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse 2018
Kvalitetsberättelse 2018
Hemlöshetskartläggning 2018

ASN-2019-2501
Sammanfattning

Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösheten och sammanställer
årliga rapporter om insatser för hemlösa. Kartläggningen och rapport om insatser är ett av
kommunens planeringsunderlag men även ett uppföljningsinstrument för hemlöshetsarbetet i
Malmö stad.
Årets kartläggning visar att hemlösheten i Malmö fortsätter att ligga på en hög nivå. Antalet
hemlösa hushåll har ökat liksom antalet barn som befinner sig i hemlöshet.
Malmö stad gör många insatser för att förebygga hemlöshet och med att ge boende och annat
stöd till hemlösa hushåll som behöver det. Under året har ett antal utvecklingsprojekt påbörjats i
syftet att minska hemlösheten och dess kostnader.
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Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 66 190314
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Kartläggning av hemlöshet och insatser för
hemlösa 2018.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar den till kommunstyrelsen för kännedom
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Beslutsunderlag




26.

Protokollsutdrag §66 Hemlöshetskartläggning 2018
G-Tjänsteskrivelse Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa
Rapport Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2018
Hyresavtal för blockförhyrning av bostäder Stensjön 5

ASN-2018-15836
Sammanfattning

Ärendet avser förslag till hyreskontrakt för blockförhyrning av bostäder i fastigheten Stensjön
5. Kontraktet omfattar sammanlagt 14 rum som delar kök, badrum samt
gemensamtsutrymmen till en årshyra om 810 00 kronor.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 73 190314
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden tillstyrker hyresavtalet gällande fastigheten Stensjön
5, Stensjögatan 18 i Malmö
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att underteckna
hyresavtalet.
Beslutsunderlag




27.

Protokollsutdrag §73 Hyresavtal för blockförhyrning av bostäder Stensjön 5
G-Tjänsteskrivelse Hyresavtal för blockförhyrning av bostäder Stensjön 5
Yttrande över hyresförslag samt hyresavtal för fastigheten Stensjön 5
Nämndsbudget 2019

ASN-2018-20521
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en
egen budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2019 innehåller nämndsmål och
indikatorer, planering av verksamheten samt redovisning av hur de ekonomiska resurserna
ska användas.
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Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 62 190314
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner nämndsbudget 2019 för arbetsmarknadsoch socialnämnden.
Beslutsunderlag




28.

Protokollsutdrag §62 Nämndsbudget 2019
G-Tjänsteskrivelse ASN 190328 Nämndsbudget 2019
Nämndsbudget 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden) med mål
Tillsyn av nämndens utredning av brister i utförandet för unga som
beviljats insatsen boende med stöd

ASN-2019-1576
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har blivit ombedda av Inspektionen för vård och
omsorg att inkomma med ytterligare underlag gällande den tillsyn de inlett med anledning av
de brister SVT rapporterat om i utförandet för unga som beviljats insatsen boende med stöd
senast den 1 april 2019. Inspektionen för vård och omsorg har begärt att få ta del av:
- Kopior på beslut om bistånd/insats, vårdplan, och uppdrag till utföraren i fråga
för samtliga unga mellan 17 och 20 år som beviljats insatser av utföraren under
perioden 2017–2019.
- En beskrivning av på vilket sätt nämnden anser att biståndet ”boende med stöd” för de
unga i åldern 17–20 skiljer sig från insatsen ”stödboende för barn och unga i åldern
16–20 år”.
- En redogörelse för innehållet och målgruppen för den verksamhet som i den interna
utredningen kallas boende i rum i kollektiv lägenhet med personal dygnet runt.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt kopior på efterfrågat underlag och
lämnar beskrivning och redogörelse. Så som den interna utredningen påvisat förekommer
brister i handläggning då aktanteckningar, dokument och beslut saknas. Bristerna har
uppmärksammats och hanteras och åtgärdas i verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 67 190314

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet,
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar svaret till Inspektionen för vård och omsorg
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
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Beslutsunderlag





29.

Protokollsutdrag §67 Tillsyn av nämndens utredning av brister i utförandet för
unga som beviljats insatsen boende med stöd
G-Tjänsteskrivelse Tillsyn av nämndens utredning av brister i utförandet för unga
som beviljats insatsen boende med stöd
Förslag till yttrande Tillsyn av nämndens utredning av brister i utförandet för unga
som beviljats insatsen boende med stöd
Begäran om ytterligare underlag
Förslag till kommunfullmäktige om revidering av arbetsmarknads- och
socialnämndens reglemente

ASN-2019-998
Sammanfattning

Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft och en
tillståndsplikt införs för försäljning av tobak. Samtidigt upphävs idag gällande tobakslag och
lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Med anledning av ikraftträdandet behöver 24 §
i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente revideras. En ny lydelse föreslås som
klargör att arbetsmarknads- och socialnämnden förutom att ansvara för handläggning av
alkoholserveringstillstånd, även ansvarar för handläggning av ärenden avseende
försäljningstillstånd för tobak. Vidare krävs ett förtydligande att tillsynsansvaret omfattar
såväl försäljning av tobak som försäljning av det som i lagen definieras som ”liknande
produkter”, dvs. e-cigaretter med och utan nikotin, påfyllningsbehållare med nikotin,
örtprodukter för rökning och övriga i lagen definierade produkter. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har idag, genom tillståndsenheten, en organisation för att hantera anmälningar
och utöva tillsyn enligt gällande tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Någon anledning att utifrån den nya lagstiftningen ändra
ansvarsfördelningen har inte framkommit.
Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag (2018:1138) i kraft och lotterilagen upphävdes. På
grund av ikraftträdandet av spellagen fordras en ändring av 25 § i arbetsmarknads- och
socialnämndens reglemente. Eftersom arbetsmarknads- och socialnämnden även yttrar sig
enligt lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636), föreslås ett tillägg av denna lag i
skrivningen i 25 § i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 72 190314
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändring av nämndens reglemente 24 § med
anledning av ikraftträdandet av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändring av nämndens reglemente 25 § med
anledning av ikraftträdandet av spellagen (2018:1138).
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Beslutsunderlag




30.

Protokollsutdrag §72 Förslag till kommunfullmäktige om revidering av
arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente
G-Tjänsteskrivelse Förslag till kommunfullmäktige om revidering av
arbetsmarknads- och socialförvaltningens reglemente
Förslag till kommunfullmäktige avseende revidering av avgifter för
tillståndsansökningar gällande tobaksförsäljning

ASN-2019-999
Sammanfattning

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, nedan förkortad LTLP, och en tillståndsplikt införs för försäljning av tobak (prop.
2017/18:156). Enligt 5 kap. 1 § LTLP, krävs tillstånd för försäljning av tobak till
konsumenter (detaljhandel) eller för annan försäljning av tobaksvaror (partihandel). Enligt 8
kap. 1 § får kommunen ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Enligt 8 kap. 2 § LTLP får
kommunen ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5
kap. 1 §. Med anledning av ikraftträdandet av lagen om tobak och liknande produkter föreslås
nya ansöknings- och tillsynsavgifter. Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen finns,
genom tillståndsenheten, en redan uppbyggd organisation för att hantera det nya uppdrag
tillståndsplikten innebär.
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare liksom tobakslag
(1993:581) upphävs den 1 juli 2019. Flertalet av bestämmelserna i omnämnda lagar förs i sak
oförändrade över till lagen om tobak och liknande produkter. Någon tillståndsplikt avseende
elektroniska cigaretter eller liknande produkter införs inte. Enligt 8 kap. 5 § LTLP får
kommunen ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5
kap. 15 § LTLP, dvs. försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det
föreslås att avgiften för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska höjas då
tillsynsarbetet visat sig vara mycket omfattande.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 72 190314
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lagen
om tobak och liknande produkter.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att de nya avgifterna ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Beslutsunderlag
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31.

Protokollsutdrag §71 Förslag till kommunfullmäktige avseende revidering av
avgifter för tillståndsansökningar gällande tobaksförsäljning
G- Tjänsteskrivelse Förslag till kommunfullmäktige om ansöknings- och
tillsynsavgifter för försäljning av tobak och liknande produkter
Förslag till revidering av delegationsordning utifrån förändringar i
folkbokföringslagen

ASN-2019-2909
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.
Från den 1 januari 2019 gäller en förändring i folkbokföringslagen som ger arbetsmarknadsoch socialnämnden möjlighet att hos Skatteverket ansöka om skyddad folkbokföring för barn
som är omhändertagna enligt 2 § LVU. Person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för
brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt, kan efter ansökan hos Skatteverket
medges att vara folkbokförd på en annan folkbokföringsort än där personen är bosatt.
Förvaltningen föreslår nämnden att delegera dessa beslut till myndighetsutskott, vilket kräver
tillägg till nämndens delegationsordning.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 74 190314
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger till punkterna 12.23, 12.24 och 12.25 i
delegationsordningen enligt förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att den reviderade delegationsordningen
gäller från och med den 1 april 2019.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag




32.

Protokollsutdrag §74 Förslag till revidering av delegationsordning utifrån
förändringar i folkbokföringslagen
G-Tjänsteskrivelse- Revidering av delegationsordning utifrån förändringar i
folkbokföringslagen
Förordnande av tjänstepersoner att fatta beslut i ärenden där
socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU
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ASN-2019-3427
Sammanfattning

Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från polismyndigheten för
att genomföra beslut. De situationer då nämnden kan begära polishandräckning är angivna i
43 § LVU. § 43 är uppdelad i tre punkter och detta ärende gäller endast under punkt 2. Ett
förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteperson befogenhet som annars ligger på
myndigheten och är inte att förväxla med delegation.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 76 190314
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordar rätten att genomföra beslut om
handräckning och att återkalla densamma, enligt 43 § LVU, till: Britt-Marie Karlsson från och
med 2019-03-28.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag




33.

Protokollsutdrag §76 Förordnande av tjänstepersoner att fatta beslut i ärenden där
socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU
G-Tjänsteskrivelse Förordnande av tjänstepersoner att fatta beslut i ärenden där
socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU
Bilaga 1 - Förteckning över förordnande tjänstepersoner enligt 43 § punkt 2
Revidering av sammanträdestider arbetsmarknads- och socialnämnden
2019

ASN-2019-3663
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde nämndens sammanträdestider för 2019 enligt
beslut 2019-01-02, §4. I ärendet finns förslag på revidering av sammanträdestid för juni, från
den 18 juni till den 17 juni. Förslaget har tagit hänsyn till sammanträdesdagarna 2019 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess beredning samt beaktat lov- och helgdagar.
Enligt reglemente 54 § 1 stycket beslutar nämnden tid och plats för sina sammanträden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 75 190314
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderar tidigare fastställd sammanträdesdag 18 juni
kl. 09 till 17 juni kl. 09.
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2.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för
arbetsmarknads- och socialnämnden 2019: 26 april kl.9.00, 21 maj kl. 9.00, 17 juni kl. 9.00, 27
augusti kl. 9.00, 24 september kl. 09.00, 30 oktober kl. 13.00, 28 november kl. 9.00 och 18
december kl. 13.00
Beslutsunderlag




34.

Protokollsutdrag §75 Revidering av sammanträdestider arbetsmarknads- och
socialnämnden 2019
G-Tjänsteskrivelse - Revidering av sammanträdestider arbetsmarknads- och
socialnämnden 2019
Förslag på planering 2019 - sammanträden ASN - reviderad
Kurser och konferenser

ASN-2019-4191
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott överlämnar beslut om arvode och
förlorad arbetsförtjänst, för deltagande på RIKCs 10-årsjubileum den 29 april till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott överlämnar beslut om arvode och
förlorad arbetsförtjänst, för deltagande på RIKCs 10-årsjubileum den 29 april till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslutsunderlag



35.

Protokollsutdrag §77 Kurser och konferenser
Inbjudan till RIKCs 10-årsjubileum - 29 april
Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter
och nämndens ordförande

ASN-2019-211
Sammanfattning

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

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























36.

Tjänsteskrivelse ASN 190328 - Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av
förordnade ledamöter och nämndens ordförande
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 19-03-14
Protokoll Myndighetsutskott 1 19-03-11
Protokoll Myndighetsutskott 1 19-03-04
Protokoll myndighetsutskott 1 19-02-25
Protokoll Myndighetsutskott 1 19-02-11
Protokoll Myndighetsutskott 2 19-03-12
Protokoll Myndighetsutskott 2 19-03-05
Protokoll Myndighetsutskott 2 19-02-26
Protokoll Myndighetsutskott 2 19-02-19
Protokoll Myndighetsutskott 2 19-02-12
Protokoll Myndighetsutskott 3 19-03-08
Protokoll Myndighetsutskott 3 19-02-21
Protokoll Myndighetsutskott 3 19-02-08
Arbetsmarkands- och socialförvaltningen - Delegationsbeslut - 190201-190228
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen - HR-avdelningen - anställningar 190301-190331
Tillståndsenheten - Delegationsbeslut - 190101-190131
Delegationsbeslut Socialtjänst Norr 190201-190228
Delegationsbeslut Socialtjänst Innerstaden 190201-190228
Delegationsbeslut Socialtjänst Öster 190201-190228
Delegationsbeslut Socialtjänst Söder 190201-190228
Delegationsbeslut Socialtjänst Väster 190201-190228
Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

ASN-2019-222
Sammanfattning

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

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

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ASN 190328 - Anmälan av inkomna, upprättade och utgående
skrivelser
Protokoll Förvaltningsråd 190313 med bilagor
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37.

Kommunfullmäktige - Protokollsutdrag §42 - Ändring av Tidplan för budget och
uppföljning 2019 avseende beslut om Budget 2020
Kommunfullmäktige - Protokollsutdrag §18 - Motion av Ilvars Hansson (SD) om
den höga ungdomsarbetslösheten
Arbetsförmedlningen - Brev från Mikael Sjöberg till kommuner regioner och
länsstyrelser - 190228
Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner
och kommuner under våren
Kommunfullmäktige - Protokollsutdrag §52 - Motion av Magnus Olsson (SD)
avseende ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott - Protokollsutdrag §8 - Riktlinje Anställning i
Malmö stad
Riksdagens ombudsmän (JO) beslut 20190314 - Begäran om allmän handling
Kommunstyrelsens arbetsutskott - Protokollsutdrag §151 Ansökan om medel till
kunskaps- och kompetenshöjande insatser för arbetsmarknads- och
socialförvaltningen inom barnrätt
Kommunstyrelsens arbetsutskott - Protokollsutdrag §150 _ Ansökan om medel till
omställning av jämställdhet och antidiskrimineringsarbetet inom arbetsmarknadsoch socialförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott - Protokollsutdrag §152 Ansökan om medel till
kommunikation med barn och unga inom arbetsmarknads och socialförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott - Protokollsutdrag § 153 Ansökan om medel till
framtagande av stödmaterial för barnrätt i praktiken inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
Förvaltningsrätten i Malmö - dom - Restaurang Kashmir
Förvaltningsrätten i Malmö - dom - Sawa Livs
Kammarrätten i Göteborg - Beslut om prövningstillstånd - Curry Hut KB
Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Föredragning av Helena Hansson, utvecklingssekreterare, om ekonomiskt bistånd och
livsföring i övrigt.
Föredragning av Lene Cordes, avdelningschef, och Anna von Reis, avdelningschef, om Sluta
skjut.
Beslutsunderlag
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