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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-04-26 kl. 09:00-11:53

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) §118, §§126-130
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) §118, §§126-131
Farishta Sulaiman (M)
Charlotte Bossen (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Måns Berger (MP) §§131-138 ersätter Janne Grönholm (MP)
Anna Maria Christina Adell (M) §§132-138 ersätter Ingrid Anna-Lisa
Gunnarson (M)
Simon Enqvist (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP) §118, §§126-130
Linda Svensson (V)
Anna Maria Christina Adell (M) §118, §§126-131
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Thore Jeppsson (SD) §§126-138

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Jan Wennerlund (sektionschef) §118
Marcus Eriksson (avdelningschef) §§127-128, §§131-133
Lejla Kazic (t.f. avdelningschef) §131, §133
Magnus Sjöberg (utvecklingssekreterare) §§131-132
Sara Kleijsen Åhlander (avdelningschef) §§131-132
Jonas Magnusson (enhetschef) §§131-133
Hanna Ljungberg (personalföreträdare SACO) §§127-130

Underskrifter

Sekreterare

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

Alice Berg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Emma Söderström (utvecklingssekreterare) §§131-133
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-05-02

Protokollet omfattar

§118, §§126-138
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ÄRENDELISTA
§118
§126
§127
§128
§129
§130
§131
§132
§133
§134
§135
§136
§137
§138

Godkännande av dagordningen
Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet Att förstå och bli förstådd
– ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83) STK-2019315
Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad, STK2019-138
Arbetsmarknadsinformation
Ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
avseende delgivning av information om återvändande IS-terrorister
Ärende väckt av Charlotte Bossen (C) - Uppdrag till förvaltningen avseende
riktlinjer för att bryta sekretesskyddet för personer misstänkta för folkrättsbrott
Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget
Hela familjen 2.0 - Slutrapport
Sammanställning av Idéburet offentligt partnerskap inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
Upprättande av tillsynsplan avseende tillståndsgivning och tillsyn av
serveringstillstånd 2019
Myndighetsutskott Förvaltningsövergripande 2019 samt val av ledamöter till
myndighetsutskottet
Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och
nämndens ordförande
Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Information från förvaltningsdirektören
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§

118

Godkännande av dagordningen

Beslut

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

126

Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet Att förstå och bli
förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83)
STK-2019-315

ASN-2019-3792
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har av kommunstyrelsen blivit ombedd att lämna ett
yttrande över betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk
(2018:83) senast den 29 april 2019.
Utredningens förslag syftar till att skapa bättre möjligheter för offentliga organisationer att få
de kvalificerade tolktjänster som behövs, samt att ge förslag till hur tolkyrket kan
uppvärderas. Förslagen omfattar utveckling av utbildningssystemet, en utvecklad registrering
och tillsyn över tolkar och tolkförmedlingar samt ett uttalat förbud mot barntolkning.
Enligt förvaltningslagen ska en myndighet använda tolk om det behövs för att den enskilde
ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska. Socialtjänsten har flera ärenden med ingripande beslut där det är väsentligt att den
enskilde kan ta tillvara sin rätt vilket innebär att förvaltningen använder tolk i hög
utsträckning. Förvaltningens totala kostnad för tolk och översättning uppgick 2018 till ca
14 595 tkr, vilket utgjorde ca 69 % av Malmö stads totala kostnader för tolk och översättning.
Sammanfattningsvis ställer sig förvaltningen positiv till utredningens förslag och bedömer att
de samlat kan bidra till ökad rättssäkerhet. Förvaltningen ser samtidigt att förslagen kommer
innebära en kostnadsökning för kommunen, då tolktjänsterna troligtvis kommer bli dyrare
samt att användandet av auktoriserade och utbildade tolkar kommer att öka.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 94 190411
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende betänkandet Att förstå
och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (2018:83), enligt förvaltningens
förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Sedat Arif (S) och Joel Laguna (L) yrkar, med instämmande av Charlotte Bossen (C), bifall
till arbetsutskottets förslag.
Särksilda yttranden

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Simon Enqvist (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag
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Följebrev Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet Att förstå och bli
förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk STK-2019-315
Remissmissiv Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i
talade språk SOU 2018:83
Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU
2018:83)
Förslag till yttrande ASN 190426 Remiss: Att förstå och bli förstådd SOU 2018:83
§94 Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet Att förstå och bli
förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83) STK2019-315
G-Tjänsteskrivelse ASN 190426 Remiss: Att förstå och bli förstådd SOU 2018:83

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende: STK-2019-315
Remiss från Utrikesdepartementet – Betänkandet Att förstå och bli förstådd – Ett reformerat
regelverk för tolkar i talade språk
Att samordna och kvalitetssäkra de tolkar som arbetar inom eller på uppdrag av kommunal, regional
och statlig verksamhet är i grunden bra och behövligt då det sedan tidigare framkommit flertalet brister
både vad gäller tolkarnas utbildning och deras faktiska kompetens.
I de ärenden där tolk är nödvändigt är det viktigt att vi säkrar för en korrekt och rättssäker översättning
både för individens men även för statens säkerhet.
Från en ekonomisk synpunkt är läget däremot bekymmersamt då omkostnaderna för tolkar har ökat
kraftigt, framför allt sedan det stora flyktingmottagandet 2015.
Det är fullt förståeligt att de som är nyanlända i landet samt de som på grund av sin ålder eller en
funktionsnedsättning inte har möjlighet att lära sig svenska får hjälp med väsentliga ärenden men det
är också viktigt att belysa att goda kunskaper i det svenska språket är den viktigaste nycken till att
kunna integreras i majoritetssamhället.
Det är därför angeläget att vi tydligt signalerar att man har ett eget ansvar som bosatt i Sverige att ta
till sig det svenska språket inom en rimlig tidsram.
Sverigedemokraterna förespråkar därför att efter en skälig tidsgräns bör kostnaderna för tolktjänster
helt eller delvis överföras till personen med tolkbehov. Detta skulle verka som ett incitament för de
som söker sig till Sverige att tillgodogöra sig det svenska språket och samtidigt på sikt drastiskt
minska de omkostnader som uppkommer på grund av tolkbehovet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)

8

§

127

Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad,
STK-2019-138

ASN-2019-2041
Sammanfattning

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen har mottagit motion om att införa huskurage i
Malmö.
I motionen föreslås att Malmö stad ska verka för införandet av huskurage i kommunens
bostadsbolag och andra privata fastighetsägare. Huskurage är en ideell förening som
förespråkar att bostadsbolagen antar en policy om hur grannar ska agera vid oro för våld.
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen instämmer med problembeskrivningen i motionen
och ser positivt på att man uppmärksammar det förebyggande arbetet mot våld i nära
relationer. Förvaltningen har utifrån dialog med MKB, polis och Åklagarmyndigheten gjort
en bedömning av motionens yrkande.
Den samlade bedömningen är att kontinuiteten och kvalitén i det förebyggande arbetet mot
våld i nära relationer fördjupas om man stärker samverkan utifrån befintligt trygghetsarbete.
Förvaltningens verksamheter kan tillsammans med polis genomföra utbildningsinsatser för
områdespersonal kring våld i nära relation. Förvaltningen menar att detta alternativ är mer
hållbart än att införa huskurage.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 95 190411

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motionen om Att införa
huskurage i Malmö stad enligt förvaltningens förslag, med av arbetsutskottet godkända
ändringar.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden

Charlotte Bossen (C), Helena Nanne (M) och Ingrid Gunnarson (M) yrkar avslag på
arbetsutskottets förslag till yttrande och att arbetsmarknads- och socialnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ann-Marie Hansson (S) och Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande och att
arbetsmarknads- och socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag på yttrande mot
Helena Nannes (M), Charlotte Bossen (C), Ingrid Gunnarson (M) och Nima Gholam Ali
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Pours (SD) avslagsyrkande och förslag om bifall till motionen. Ordförande finner att
nämnden godkänner arbetsutskottets förslag.
Reservationer / Särskilda yttranden

Charlotte Bossen (C), Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Vid tiden för protokollets justering har ingen reservation lämnats in.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.

Beslutsunderlag







§95 Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad, STK2019-138
G-Tjänsteskrivelse - ASN 190426 Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa
huskurage i Malmö stad, STK-2019-138
Förslag till yttrande - ASN 190426 Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa
huskurage i Malmö stad, STK-2019-138 - reviderad efter ASNAU
Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad
Följebrev Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad,
STK-2019-138

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-26
Ärende: ASN-2019-2041
Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad, STK-2019-138
Sverigedemokraterna är medvetna om den kritik som har riktats mot huskurage från olika
organisationer som arbetar mot våld i nära relationer. Även polisen och Åklagarmyndigheten avråder
Arbetsmarknads- och socialnämnden från att ställa sig positiv till denna motion.
Trots detta menar Sverigedemokraterna att det är oanständigt att höra sin granne misshandlas och
förhålla sig passiv. Huskurage tvingar inte någon att konfrontera en våldsverkare, utan det handlar om
rekommendationer. Sverigedemokraterna menar att dessa rekommendationer är rimliga.
Om en person anser att han/hon kan stoppa en misshandel som pågår genom att knacka hos grannen
ska man helst göra det. Om man kan stoppa en misshandel genom att hämta hjälp av andra grannar
ska man göra det. En av rekommendationerna från huskurage är att ringa polisen vid situationer som
upplevs akuta och hotfulla. Det handlar därmed inte om att människor ska ta risker eller agera polis.
Utan det handlar om att stoppa våldet. Det handlar därmed om ren medmänsklighet.
Sverigedemokraterna stödjer förslag där malmöbor gemensamt tar ställning och agerar mot våldet.
Det är uppenbart idag att polisens och socialtjänstens resurser inte räcker till. Förslag som huskurage
är i en sådan situation en komplettering till myndigheternas arbete mot våld i nära relationer.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande samt bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Thore Jeppsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 11/2019-04-26 Motion av Charlotte Bossen om huskurage
Det är väldigt viktigt med civilsamhällets engagemang i sin egen närmiljö. Det är förvisso
polisen och andra samhällsorganisationer som skall upprätthålla ordningen, men om deras
arbete ska bli framgångsrikt, är de i stora stycken beroende av enskilda personers
medverkan på olika sätt.
Detta kräver dock civilkurage vilket kan vara svårt att uppamma i alla stunder.
Därför är motionens intention vällovlig, men frågan är om förslaget i motionen är det bästa
sättet att nå målet?
Det är viktigt att lyssna på de rättsvårdande instanser som tillfrågats och deras tveksamhet
för denna modell.
Kontinuiteten i huskuragearbetet kan inte heller garanteras då folk flyttar ut och in i
hyreshus. Dessutom är det ju inte enbart i denna boendeform som våld i nära relationer
existerar. Frågan blir då hur man når ut i villaområden och bostadsrättsområden med
samma metod? Det är inte möjligt med denna modell.
Därför måste vi istället stärka de rättsvårdande instanser som redan idag arbetar med dessa
frågor.
Kommunen skulle istället för ”huskuragemodellen”, satsa på en kampanj för hela Malmö,
oberoende av vilken boendeform man bor i, där man skulle informera och utbilda Malmös
hela befolkning i hur man kan vara till hjälp i arbetet mot våld i nära relationer för att
därigenom stärka och engagera civilsamhället i detta arbete.
Våld i nära relationer är ett problem som rör alla människor i ett samhälle.
Mats Högelius
Ledamot V

med instämmande av Linda Svensson,
ersättare V
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§

128

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Marcus Eriksson, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, informerar.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§

129

Ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
avseende delgivning av information om återvändande IS-terrorister

ASN-2019-6309
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) överlämnade ett skriftligt
nämndinitiativ den 8 april 2019. I initiativet förslås att förvaltningen delger polis- och
åklagarmyndigheten information som inhämtas gällande återvändande IS-terrorister samt att
nämnden får en månatlig rapport om återvändande IS-terrorister.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pours (SD) yrkande att förvaltningen delger polis- och åklagarmyndigheten information som
inhämtas gällande återvändande IS-terrorister samt att nämnden får en månatlig rapport om
återvändande IS-terrorister.
Yrkanden

Sedat Arif (S) och Vanja Andersson (S), med instämmande av Janne Grönholm (MP),
och med bifall av Mats Högelius (V) och Helena Nanne (M) yrkar avslag på Magnus Olssons
(SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD) skriftliga yrkande i nämndsintiativet.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours
(SD) yrkande med hänvisning till eget förslag.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar bifall till sitt och Magnus Olssons (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på sitt eget avslagsyrkande mot Nima Gholam
Ali Pours (SD) bifallsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår Magnus Olsson (SD)
och Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande. Votering begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande och Nej-röst för bifall till Sedat Arifs (S)
avslagsyrkande. Votering genomförs. Voteringen utfaller med 2 ja-röster och 11 nej-röster.
Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali
Pours (SD) yrkande. Voteringsbilaga biläggs protokollet.
Reservationer / särskilda yttranden

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



Nämndsintiativ avseende delgivning av information om återvändande IS-terrorister

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-04-26

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §129

Ärende väckt av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avseende
delgivning av information om återvändande IS-terrorister, ASN-2019-6309
Ärende:

Voteringslist(or)
Ja-röst för bifall till Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande, Nej-röst för bifall till Sedat Arifs (S)
yrkande
Ledamot

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
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Simon Enqvist (SD), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
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0
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-26
Ärende: 13
Nämndsinitiativ angående delgivning av information om återvändande IS terrorister
Sverigedemokraterna till skillnad från övriga partier i nämnden menar att vi politiker måste göra allt i
vår makt för att skydda Malmöborna mot IS terrorister. Istället för att förvränga och medvetet vantolka
vårt förslag borde övriga partier stödja vårt förslag. IS terrorister och då framför allt återvändande IS
krigare/terrorister är just nu och enligt SÄPO det största hotet mot våra medborgare och vår
demokrati.
Vi yrkar bifall till förslaget.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Thore Jeppsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)
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§

130

Ärende väckt av Charlotte Bossen (C) - Uppdrag till förvaltningen
avseende riktlinjer för att bryta sekretesskyddet för personer misstänkta
för folkrättsbrott

ASN-2019-6478
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 11 april 2019. I initiativet
förslås förvaltningen ta fram riktlinjer för att bryta sekretesskyddet för personer misstänkta
för folkrättsbrott.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att utreda möjligheten att bryta sekretesskyddet för personer misstänkta för folkrättsbrott
samt att redovisa uppdraget i samband med nästa sammanträde.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar att nämnden ska uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att
utreda möjligheten att bryta sekretesskyddet för personer misstänkta för folkrättsbrott samt
att förvaltningen ska redovisa uppdraget på nästkommande nämnd.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till Sedat Arifs (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på sitt eget yrkande. Ordförande finner att
nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsunderlag



Nämndsintiativ från Charlotte Bossen (C) - Låt socialförvaltningen i Malmö bidra
till att få misstänkta för folkrättsbrott dömda

Paragrafen är justerad

17

§

131

Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget

ASN-2019-5865
Sammanfattning

I oktober 2018 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag
att verkställa redovisade åtgärder för att uppnå en verksamhet i balans med budget.
Åtgärderna behöver revideras på grund av nationella politiska beslut, att nämndens första
helårsprognos visar på fortsatt underskott och att förvaltningen har omvärderat några
åtgärder.
Förvaltningens helårsprognos efter februari månad uppgår till -115 000 tkr och fördelar sig på
ramarna för ekonomiskt bistånd – 50 000 tkr, hemlöshet – 30 000 tkr, arbetsmarknads- och
socialnämnd – 40 000 tkr och statsbidrag för flyktingar + 5 000 tkr. Ekonomiska effekter av
reviderad åtgärdsplan är medräknade i helårsprognosen.
Åtgärderna beräknas ha följande ekonomisk effekt under år 2019
- Ekonomiskt bistånd: 30 500 tkr
- Hemlöshet: 39 400 tkr
- Arbetsmarknads- och socialnämnd: 40 500 tkr
En mer detaljerad uppföljning av nämndens ekonomi kommer att redovisas till nämnden i
maj i rapporten ekonomisk prognos.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner reviderade åtgärder för en verksamhet i
balans med budget.
Yrkanden

Sedat Arif (S), Joel Laguna (L) och Måns Berger (MP) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag.
Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt att
följande åtgärder läggs till i reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget:






Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur en samlad
integrationsplattform, ur vilken hela mottagande- och integrationsprocessen styrs, kan
införas.
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur
arbetsmarknadsavdelningens uppdrag kan renodlas.
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur
arbetsmarknadsavdelningen ska kunna använda fria aktörer i rustingsuppdraget.
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur en
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leverantörsuppföljningsfunktion för fria aktörer som arbetsmarknadsavdelningen
använder kan införas.
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på skärpta aktivitetskrav
motsvarande arbetsförmåga på den som uppbär försörjningsstöd av
arbetsmarknadsskäl.
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur försörjningsstöd ska
trappas ner i förhållande till intäkter i företaget vid etablering av företag i Malmö.
Att ställa sig bakom prioriteringen vid sociala insatser att minst en person i varje
hushåll ska ha praktik eller arbete.
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att omgående införa kontroller
av utbetalningar inom ekonomiskt bistånd för att motverka fusk och felaktigheter.
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att i normalfallet placera
ensamstående vuxna hemlösa utan ansvar för barn i Malmö i boende med andra
kommuner med skäliga kostnader och rimliga levnadsförhållanden.
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur fullt närvarokrav i anvisad
insats för de personer som uppbär ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl, i
enlighet med Östra-Göinge-modellen.
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur kommunens egna
särskilda riktlinjer för ekonomiskt bistånd kan uppdateras så att kommunen ej
erbjuder stöd utöver vad som motiveras i socialtjänstlagen.
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur etableringslån istället för
sedvanligt utbetalt ekonomiskt bistånd kan införas för personer som väntar på statlig
ersättning.
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att omedelbart upphöra med
att betala ut ekonomiskt bistånd till människor som vistas illegalt i landet.

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och bifall till Helena
Nanne (M) och Charlotte Bossens (C) tilläggsyrkanden.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Helena Nanne (M) och Charlotte Bossens (C) tilläggsyrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) avser först ställa proposition på arbetsutskottets förslag för att
sedan ställa proposition på tilläggsförslagen. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag på reviderade åtgärder för en
verksamhet i balans med budget. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på Helena Nannes (M) och Charlotte Bossens (C) 13
tilläggsyrkanden. Ordförande finner att nämnden avslår yrkandena. Votering begärs.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
Helena Nanne (M) och Charlotte Bossens (C) 13 yrkanden. Nej-röst för bifall till Sedat Arifs
(S) avslagsyrkande. Votering genomförs. Voteringen utfaller med 6 Ja-röster och 7 Nej-röster.
Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår Helena Nanne (M) och Charlotte Bossens (C)
tilläggsyrkanden. Voteringsbilaga biläggs protokollet.
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, skriftlig reservation,
bilaga.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Simon Enqvist reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Måns Berger (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ASN 190426 Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans
med budget

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-04-26

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §131
Ärende:

Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget, ASN-2019-5865

Voteringslist(or)
Ja-röst för bifall till Helena Nanne (M) och Charlotte Bossens (C) tilläggsyrkanden. Nej-röst för
bifall till Sedat Arifs (S) avslagsyrkande.
Ledamot

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
Mats Högelius (V), Ledamot
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Måns Berger (MP), Ersättare
Simon Enqvist (SD), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

7

0
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-26
Ärende: Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget
ASN-2019-5865
Moderaterna och Centerpartiet är mycket bekymrade över arbetsmarknads- och
socialnämndens ekonomi. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd och hemlöshet fortsätter att
skena utan att tillräckliga åtgärder vidtas. I detta ärende föreslogs ett antal åtgärder för en
verksamhet i balans med budget, vilka vi ställer oss bakom. Det är däremot alldeles uppenbart
att mycket återstår att göra, då helårsprognosen för 2019 redan nu uppgår till minus 115
miljoner kronor. Med anledning av detta föreslog vi för nämnden följande åtgärder för att
minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och hemlöshet:
Att
uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur en samlad integrationsplattform, ut
vilken hela mottagande- och integrationsprocessen styrs, kan införas
Att
uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur arbetsmarknadsavdelningens
uppdrag kan renodlas
Att
uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur arbetsmarknadsavdelningen ska
kunna använda fria aktörer i rustningsuppdraget
Att
uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur en
leverantörsuppföljningsfunktion för fria aktörer som arbetsmarknadsavdelningen använder
kan införas
Att
uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på skärpta aktivitetskrav motsvarande
arbetsförmåga på den som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl
Att
uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur försörjningsstöd ska trappas ner i
förhållande till intäkter i företaget vid etablering av företag i Malmö
Att
ställa sig bakom prioriteringen vid sociala insatser att minst en person i varje
hushåll ska ha praktik eller arbete
Att
uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att omgående införa
kontroller av utbetalningar inom ekonomiskt bistånd för att motverka fusk och felaktigheter
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Att
uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att i normalfallet placera
ensamstående vuxna hemlösa utan ansvar för barn i Malmö i boende med andra kommuner
med skäliga kostnader och rimliga levnadsförhållanden
Att
uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur fullt närvarokrav i anvisad insats
för de personer som uppbär ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl, i enlighet med ÖstraGöinge-modellen
Att
uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur kommunens egna särskilda
riktlinjer för ekonomiskt bistånd kan uppdateras så att kommunen ej erbjuder stöd utöver vad
som motiveras av socialtjänstlagen
Att
uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i maj återkomma med förslag på hur etableringslån istället för
sedvanligt utbetalt ekonomiskt bistånd kan införas för personer som väntar på statlig
ersättning
Att
uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att omedelbart upphöra med
att betala ut ekonomiskt bistånd till människor som vistas illegalt i landet

Då vi inte fick gehör för våra yrkanden avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-26
Ärende: ASN-2019-5865
Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget
Sverigedemokraterna yrkade avslag på den ursprungliga åtgärdsplanen då det var uppenbart att
åtgärdsplanen inte skulle åtgärda underskottet i budgeten. Sverigedemokraterna har lagt fram förslag
tidigare som vi anser leder till minskade kostnader och en budget i balans. Den reviderade
åtgärdsplanen innehåller inga skarpa förslag som skulle resultera i en balanserad budget.
Sverigedemokraterna menar att en åtgärdsplan måste resultera i en balanserad budget. Vi vägrar
stödja en åtgärdsplan som inte beskriver hur intäkter och kostnader ska bli lika stora. Åtgärdsplanen
ska inte resultera i att utfallet präglas av stora underskott.
Moderaterna och Centerpartiet har presenterat 13 yrkanden. Även om inte alla dessa 13 yrkanden
överensstämmer helt och hållet med Sverigedemokraternas politik menar vi att genomförandet av
dessa 13 förslag är en förbättring jämfört med dagens situation.
Moderaterna och Centerpartiet föreslår även att arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska
omedelbart upphöra med att betala ut ekonomiskt bistånd till människor som vistas illegalt i landet.
Centerpartiet har tidigare varit otydlig hur de ställer sig till denna fråga. Sverigedemokraterna är
belåtna över att Centerpartiet nu tagit ställning för ett förslag som Sverigedemokraterna drivit länge,
nämligen att illegala migranter inte ska få ekonomiskt bistånd i Malmö stad.
Sverigedemokraterna vill även tillägga att hemlöshetsproblematiken i Malmö idag är ett
invandringsproblem då majoriteten av Malmös hemlösa är inte ens svenska medborgare. En mer
restriktiv invandringspolitik kan ge Malmö andrum så Malmö stad kan hjälpa Malmös hemlösa att få
bostäder och hjälpa de som inte vill bli integrerade i samhället att återvända till sina hemländer.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Vi yrkar bifall till Moderaternas och Centerpartiets yrkanden.
Då våra yrkanden inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)
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_____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2019-04-26
Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget
Diarienr: ASN-2019-5865
Vi ser med oro på det stora prognostiserade underskottet i nämnden. På grund av
förändrade nationella förutsättningar ser nu nämndens ekonomiska situation ännu
sämre ut än tidigare.
Vi ställer oss bakom de föreslagna åtgärderna men anser att fler åtgärder behöver tas
fram under året för att begränsa det förväntade underskottet ytterligare.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 15/2019-04-26 Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans
Det är, vilken gång i ordningen har jag tappat, som vi kräver åtgärdsplaner för ASN och dess
budget. Det börjar kännas hopplöst då resurserna aldrig räcker till.
Med andra ord är det ett rent ”Sisyfusarbete”, ett arbete som aldrig tar slut.
Det är enligt vår bedömning inte brist på insatser från förvaltningens sida utan på att man
hela tiden försämrar förutsättningar från gång till gång. Det är som att flytta målgången för
en maratonlöpare hela tiden längre och längre bort. Löparen kommer aldrig i mål….
Inte nog med kommunfullmäktige minskade budget för 2019 trots att nämnden dragit med
nästan kroniska underskott under flera år, beroende på att hela verksamheten är
underfinansierad från början, utan nu drabbas verksamheten av regerings-och
riksdagsbeslut som försämrar möjligheten ännu mer att få ekonomin att gå ihop.
Detta är inte acceptabelt! Speciellt inte för all personal som sliter för att få verksamheten så
ekonomisk och effektiv som möjligt. Detta är ett faktiskt arbetsmiljöproblem för personalen
som Malmö kommunfullmäktige måste ta tag i.
Att dessutom C och M inkommer med ett tillägg på 13 punkter av åtgärder som innebär mer
kontroller och åtstramningar av de redan mest utsatta i vårt samhälle, är nästan som ett hån
mot denna målgrupp och de tjänstepersoner i förvaltningen som arbetar med dem.
Se till att ASN/ASF får de resurser som verkligheten kräver.
Mats Högelius
Ledamot V

med instämmande av Linda Svensson,
ersättare V
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§

132

Hela familjen 2.0 - Slutrapport

ASN-2019-4981
Sammanfattning

Hela familjen 2.0 är ett projekt inom ekonomiskt bistånd som delfinansierats av Europeiska
socialfonden (ESF) Projektet pågick 161001-190228. Hela familjen 2.0 bedrevs inom Malmös
samtliga fem socialtjänster med team om tre socialsekreterare vardera.
Under projektperioden har mer än 800 Malmöbor deltagit i verksamheten. Fler än 300 har
avslutats i projektet varav 187 blivit självförsörjande. 479 deltagare har gjort en förflyttning
där de närmat sig arbetsmarknaden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 97 190411
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten avseende Hela familjen 2.0 och
lägger den till handlingarna.
Yrkanden

Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden

Farishta Sulaiman (M) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






§97 Hela familjen 2.0 - Slutrapport
G-Tjänsteskrivelse ASN 190426 - Hela familjen 2.0 slutrapport
Hela familjen - slutrapport till Europeiska socialfonden
Rambolls utvärdering av Hela familjen 2.0

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-26
Ärende: Hela familjen 2.0 - Slutrapport
ASN-2019-4981
I Malmö är en av de stora utmaningarna människorna som försatts i ett långt utanförskap och
bidragsberoende och därför har Hela familjen 2.0 varit ett särskilt uppskattat projekt. Projektet
går nu över i egen regi och blir en del av Malmö stads permanenta verksamhet. Särskilt
viktigt och glädjande är det att i slutrapporten kunna konstatera att den stora andelen av de
deltagande i projektet är kvinnor och framförallt ensamstående kvinnor. För att bryta Malmös
segregation och utanförskap är arbete och sysselsättning en helt avgörande faktor därför ser vi
från Moderaterna och Centerpartiet mycket positivt på Hela familjen 2.0.
Det framgår också av slutrapporten att antal deltagare nått långt över målsättningen vilket är
glädjande. Totalt deltog 817 personer och av de har 479 deltagare gjort en förflyttning närmre
arbetsmarknaden eller studier, 315 har avslutats på grund av studier, arbete eller annan orsak.
I slutrapporten nämns också ”sysselsättning” flera gånger vilket gör det svårt att skilja mellan
de deltagare som avslutats till ett faktiskt arbete eller om de avslutats till en annan typ av
insats där de uppbär en annan typ av ersättning som t.ex. a-kassa. Det hade också varit av
intresse att det i slutrapporten hade framkommit om de olika etapper stegförflyttningarna
förekommer i.
Moderaterna och Centerpartiet ser positivt på detta projekt och det är glädjande att nu se
projektet bli en del av socialtjänstens permanenta verksamhet men vill ändå understryka
vikten av att det behöver bli tydligare i den här typen av rapporter mellan begreppen arbete
och sysselsättning så att man tydligare kan följa upp deltagarna men också förvaltningens
egna målsättningar i arbetet mot att fler malmöbor ska komma i arbete.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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§

133

Sammanställning av Idéburet offentligt partnerskap inom arbetsmarknadsoch socialförvaltningen

ASN-2019-2500
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt en rapport om de Idéburna
offentliga partnerskap (IOP) som nämnden har varit part i under år 2018 och hittills under år
2019. Nämnden har under år 2018 varit part i tio partnerskap, varav sex partnerskap fortlöper
under 2019 och fyra har avslutats. Två partnerskap är inom det sociala området och åtta inom
arbetsmarknadsområdet.
Sammantaget har arbetsmarknads- och socialförvaltningen goda erfarenheter av
samverkansformen idéburet offentligt partnerskap, samtidigt är det en samarbetsform som är
resurskrävande och kräver tid och engagemang från samtliga parter. Vidare finns behov av
större tydlighet gällande vilka juridiska förutsättningar som gäller för idéburet offentligt
partnerskap.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 98 190411
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Idéburet offentligt partnerskap i
arbetsmarknads- och socialnämnden 2019.
Särskilda yttranden

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





§98 Sammanställning av Idéburet offentligt partnerskap inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
G-Tjänsteskrivelse ASN 20190426 Sammanställning av Idéburet offentligt
partnerskap inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Bilaga 1 - Idéburet offentligt partnerskap i arbetsmarknads- och socialnämnden
2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-26
Ärende: ASN-2019-2500
Sammanställning av Idéburet offentligt partnerskap inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
Med tanke på att rättsläget är oklart när det gäller om IOP-avtal bryter mot LOU, borde
Arbetsmarknads- och socialnämnden avstå från att sluta fler IOP-avtal tills regeringens utredning
angående IOP presenteras. Att sluta fler IOP-avtal när det inte är tydligt om IOP-avtal är förenligt med
lagen eller inte, utsätter Malmö stad för risken att betala skadestånd.
Det finns även en del kritik som kan riktas mot vissa IOP-avtal som presenteras i rapporten. När det
gäller Crossroads och Vinternatt så är det märkligt att Arbetsmarknads- och socialnämnden finansierar
en verksamhet som går ut på att stödja EU-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Det går
mot allt sunt förnuft att Arbetsmarknads- och socialnämnden betalar flera miljoner kr för att sätta
reglerna omkring EU:s fria rörlighet ur spel. Om man som utlandsbosatt EU-medborgare inte har jobb
eller studerar i Sverige så kan man inte stanna kvar i Sverige. Sådana är reglerna. Därmed framstår
stödet till EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som rent slöseri med
skattemedel.
När det gäller IOP-avtalet som möjliggör behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö så
handlar det om att kommunen frivilligt tar på sig kostnader för invandringen som ska tillfalla staten.
Visst har det blivit vanligt att regeringen vältrar över invandringens kostnader på kommunerna. Men
när kommunen frivilligt tar på sig dessa ansvarsområden blir detta ett incitament för staten att dra sig
tillbaka ytterligare. Att vissa människor som kommer till Sverige från andra länder är traumatiserade är
något som regeringen borde tänkt på. Det är inte en kostnad som ska tillfalla kommunerna, som har
helt andra uppgifter.
IOP-avtalet Next by FCR hade som mål att 20 procent av de deltagare som nåddes vid uppföljningen
skulle genom ytterligare insats bli självförsörjande. Det var endast 7 procent av de deltagare som
deltog i uppföljningssamtal som hade kommit i självförsörjning eller hade ytterligare stärkt sina
möjligheter till självförsörjning.
IOP kan bli ett effektivt verktyg när de juridiska komplikationerna omkring konceptet är löst.
Sverigedemokraterna menar att IOP kan vara ett verktyg som kan användas i trygghetssatsningar, för
att bekämpa barnfattigdomen eller i de processer som krävs för att underlätta för invandrare att
återvända till sina hemländer.
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_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Thore Jeppsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)
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§

134

Upprättande av tillsynsplan avseende tillståndsgivning och tillsyn av
serveringstillstånd 2019

ASN-2019-266
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har genom tillståndsenheten ansvar för
tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen och
tillsynsansvar för försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Kommunen ska enligt 9 kap. 2 § alkohollagen upprätta en tillsynsplan som ska inges till
länsstyrelsen. Tillståndsenheten har upprättat ett förslag till tillsynsplan för 2019.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190411 § 86.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner föreliggande tillsynsplan för 2019.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar tillsynsplanen till Länsstyrelsen Skåne.

Beslutsunderlag





§86 Upprättande av tillsynsplan avseende tillståndsgivning och tillsyn av
serveringstillstånd 2019
G-Tjänsteskrivelse ASN 190426 - Förslag till tillsynsplan för tillståndsenheten 2019
Tillsynsplan för tillståndsenheten 2019

Paragrafen är justerad
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§

135

Myndighetsutskott Förvaltningsövergripande 2019 samt val av ledamöter
till myndighetsutskottet

ASN-2019-2533
Sammanfattning

Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska myndighetsutskotten behandla
vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild.
Paragraf 59 anger att nämnden vid behov får inrätta flera utskott. Vid nämndens
sammanträde 18-04-24 inrättades ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott, § 178.
Nämnden ska välja tre ledamöter och tre ersättare till myndighetsutskotten. Inom utskottet
ska nämnden välja en ordförande och en vice ordförande.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 99 190411.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämndens beslutar att ärenden tillhörande
myndighetsutskott 1, 2 och 3 kan behandlas av ett förvaltningsövergripande
myndighetsutskott under perioden 1 juli 2019 till 9 augusti 2019.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Pernilla Hagen till ledamot (1) tillika
ordförande, Farishta Sulaiman till ledamot (2) tillika vice ordförande, Mira
Markovinovic till ledamot (3), Ulla Herbert till ersättare (4), William Spegel till
ersättare (5), och Ingrid Gunnarson till ersättare (6) i ett förvaltningsövergripande
myndighetsutskott för perioden från och med 1 juli till och med 21 juli 2019.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Peter Nilsson till ledamot (1) tillika
ordförande Ingrid Gunnarson till ledamot (2) tillika vice ordförande, Janne
Grönholm till ledamot (3), Vanja Andersson till ersättare (4), Joel Laguna till ersättare
(5), och Anna Adell till ersättare (6) i ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott
för perioden från och med 22 juli till och med 9 augusti 2019.
4.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer sammanträdestider för det
förvaltningsövergripande myndighetsutskottet till 2 juli, 9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli
och 7 augusti 2019.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Simon Enqvist (SD) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag




§99 Myndighetsutskott Förvaltningsövergripande 2019 samt val av ledamöter till
myndighetsutskottet
G-Tjänsteskrivelse ASN 190426 Myndighetsutskott Förvaltningsövergripande 2019
samt val av ledamöter till myndighetsutskott

Paragrafen är justerad

34

35

§

136

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

ASN-2019-6589
Sammanfattning

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

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


























Tjänsteskrivelse ASN 190426 Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av
förordnade ledamöter och nämndens ordförande
Protokoll arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 190411
Beslut fattat av ordförande 19-04-04 - Umgängesrestriktioner enligt 14 § 1 punkten
LVU
Beslut fattat av ordförande 19-04-04 - Umgängesrestriktioner enligt 14 § 1 punkten
LVU
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-04-08
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-04-01
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-03-25
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-03-18
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-04-09
Protokoll Myndighetsutskott 2 2019-04-02
Protokoll Myndighetsutskott 2 2019-03-26
Protokoll Myndighetsutskott 2 2019-03-19
Protokoll Myndighetsutskott 3 2019-04-05
Protokoll Myndighetsutskott 3 2019-03-22
Delegationsbeslut Socialtjänst Öster 190301-190331
Delegationsbeslut Socialtjänst Väster 190301-190331
Delegationsbeslut Socialtjänst Söder 190301-190331
Delegationsbeslut Socialtjänst Norr 190301-190331
Delegationsbeslut Socialtjänst Innerstaden 190301-190331
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen delegationsbeslut 190301-190331
Delegationsbeslut tillståndsenheten 190201-190228
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen - Delegationsbeslut tillförordnad
förvaltningschef - 190511-190518
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen - Delegationsbeslut tillförordnad
förvaltningschef - 190706-190811
Delegationsbeslut Överenskommelse reglering av löneskuld 190325
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Paragrafen är justerad

37

§

137

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

ASN-2019-223
Sammanfattning

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

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

Beslutsunderlag












Tjänsteskrivelse ASN 190426 - Anmälan av inkomna, upprättade och utgående
skrivelser
Protokoll förvaltningsråd 190410
Kommunstyrelsen protokollsutdrag §91 Budget 2018- Rapportering av analys och
indirekta kostnader för hemlösheten
Kommunstyrelsen protokollsutdrag §90 Kompetensförsörjningsgap och
handlingsplaner Malmö stad 2018
Kommunstyrelsen protokollsutdrag §89 Personalredovisning 2018
Kommunstyrelsen protokollsutdrag § 93 Ansökan om verksamhetsstöd 2019 från
Fryshuset Malmö
Kommunstyrelsen protokollsutdrag §68 - Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap
1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 4 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag §210 - Teater Carpa - En
annorlunda sommarpraktik
Rapport barnombudsmannen - Vem bryr sig när samhället blir förälder
Migrationsdata Malmö, lokal prognos 2019-2022, nulägesbild och överblick, mars
2019

Paragrafen är justerad
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§

138

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Förvaltningsdirektören informerar om:











Bokslutsmöte avseende 2018, med revisionen, genomfördes den 2/4
Nämndsträff avseende budget 2020, genomfördes den 9/4
Vårändringsbudgeten får en del konsekvenser för nämnden. Den är kommenterad av
SKL. Detta skickas ut via nämndssekreteraren.
Arbetsförmedlingens omställning påverkar nämnden, förvaltningen har regelbundna
möten med AFs ledning för uppdatering kring status och konsekvenser.
Temadag den 2/5 – våld i nära relation.
Kvällsvandring i Holma – Kroksbäck genomförs den 15/5 kl 18-19,30. Inbjudan
skickas ut.
Konkurrensverket har begärt ut avtal i syfte att ta ställning till om de ska inleda tillsyn
eller inte. Mer info när besked kommer.
Familjehemskampanjen som genomförts har gett god utdelning. Ca dubbelt så många
intresseanmälningar som vanligt.
Arbete pågår i förvaltningen, tillsammans med Fastighets- och gatukontoret och
Serviceförvaltningen, avseende uppdraget förvaltningen fick vid förra sammanträdet
om att föra över del av avtalet till stadsfastigheter.
Det har varit en del inbrott i förvaltningens lokaler. Samordning kring åtgärder med
övriga förvaltningar och stadskontoret i frågan.

Beslut

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

