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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-06-20 kl. 09:00-11:45

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

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)
Janne Grönholm (MP)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Vanja Andersson (S) §§255-258 ersätter Mats Högelius (V)
Linda Svensson (V) §223, §§241-254 ersätter Mats Högelius (V)
Claes Holmerup (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S) §223, §§241-254
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Simon Enqvist (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Annika Skantz (sekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Maria Åkesson (familjerättssekreterare) §223
Anna von Reis (avdelningschef) §§241-243
Rikard Vroland (avdelningschef) §§241-243
Lars G. Larsson (utvecklingssekreterare) §§241-248
Helena Hansson (utvecklingssekreterare) §§241-248
Hanna Ljungberg (personalföreträdare SSR) §§241-258
Marcus Eriksson (avdelningschef) §§250-251
Brunillda Maloku (sommarpraktikant) §§250-251
Agneta Gashi (sommarpraktikant) §§250-251

Utses att justera

Helena Nanne
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Ordförande
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Sedat Arif
Justerande
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Helena Nanne
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Justeringen

2019-06-27

Protokollet omfattar

§223, §§241-258
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§251
§252
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§254
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§257
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Godkännande av dagordning
Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende bistånd till strukturellt hemlösa
barnfamiljer
Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK2019-477
Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN-2019-253
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i
frågor som berör flera förvaltningar STK-2018-90
Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd,
STK-2019-115
Uppdrag till förvaltningen - Utreda möjligheterna att säkra en jämställd
utbetalning
Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020
Arbetsmarknadsinformation
ESF-projekt för att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv genom
utveckling av jobbspår
Tertial redovisning av åtgärder för en verksamhet i balans med budget
Revidering av delegationsordning
Förordnande tjänstepersoner att fatta beslut i ärenden där socialnämndens beslut
inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU
Val till myndighetsutskott 1
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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§

223

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlar ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende
bistånd till strukturellt hemlösa barnfamiljer efter ärende 19 på dagordningen och fastställer
därefter dagordningen.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar att ärende 30, ärende väckt av Janne Grönholm (MP), ska behandlas efter
ärende 19 på sammanträdet.
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§

241

Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende bistånd till strukturellt
hemlösa barnfamiljer

ASN-2019-10088
Sammanfattning

Janne Grönholm (MP) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 14 juni 2019. I initiativet
föreslås nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag kring arbetet
med strukturellt hemlösa familjer. Janne Grönholm (MP) föreslår även att bistånd enligt 4
kap. 2 § SoL för strukturellt hemlösa barnfamiljer ska återinföras tills dess att förvaltningen
färdigställt förslag utifrån uppdraget.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
konsekvensanalys av ändrad rättspraxis med fokus på barn- och arbetsmiljöperspektivet i
september 2019.
På sammanträdet redogör avdelningscheferna Anna von Reis och Rikard Vroland om
förvaltningens vägledning utifrån tolkning av ändrad rättspraxis.
Ordförande ajournerar sammanträdet kl. 09:50 - 10.10.
Yrkanden

Janne Grönholm (MP) yrkar i nämndinitiativet följande:
-Att Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt
genomföra en fullständig barnkonsekvensanalys av den nya praxisen
- Att förvaltningen utifrån barnkonsekvensanalysen återkommer med förslag på hur
nämnden ska jobba med strukturellt hemlösa barnfamiljer i framtiden
- Att förvaltningen beviljar bistånd enligt den gamla praxisen utifrån 4 kap. 2 § i
socialtjänstlagen för strukturellt hemlösa barnfamiljer tills nämnden har möjlighet
att politiskt ta ställning till utredningen och dess rekommendationer.
Linda Svensson (V) och Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Janne Grönholms (MP) förslag i
nämndinitiativet.
Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Helena Nanne (M) och Magnus Olsson (SD), att
nämndintiativets att-sats 1 och 2 ska anses besvarade, avslag på att-sats 3 samt att
förvaltningen ska återkomma med en konsekvensanalys av ändrad rättspraxis med fokus på
barn- och arbetsmiljöperspektivet i september 2019.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på Janne Grönholms (MP) yrkande i
nämndinitiativet mot sitt eget yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller Sedat Arifs (S)
yrkande, att nämndintiativets att-sats 1 och 2 ska anses besvarade, avslag på att-sats 3 samt att
förvaltningen ska återkomma med en konsekvensanalys av ändrad rättspraxis med fokus på
barn- och arbetsmiljöperspektivet i september 2019. Votering begärs.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall Sedat
Arifs (S) förslag och Nej-röst för bifall Janne Grönholms (MP) förslag. Votering genomförs.
Voteringen utfaller med 10 Ja-röster, 3 Nej-röster. Arbetsmarknads- och socialnämnden
bifaller Sedat Arifs (S) yrkande. Voteringsbilaga biläggs protokollet.
Reservationer

Janne Grönholm (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga.
Linda Svensson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga.
Beslutsunderlag



§241 Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende bistånd till strukturellt
hemlösa barnfamiljer

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-06-20

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §241

Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende bistånd till strukturellt hemlösa
barnfamiljer, ASN-2019-10088
Ärende:

Voteringslist(or)
JA-röst för bifall till Sedat Arifs (S) yrkande. Nej-röst för bifall till Janne Grönholms (MP)
yrkande.
Ledamot

Ja

Sedat Arif (S), Ordförande
Joel Laguna Ascacivar (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Klaus Peter Nilsson (S), Ersättare
Linda Svensson (V), Ersättare
Claes Holmerup (M), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
10

3

0
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Reservation
Arbetsmarknad- och socialnämnden 20 Juni 2019
Ärende 30: Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende bistånd till strukturellt
hemlösa barnfamiljer
Centerpartiet är djupt oroade av situationen rörande hemlöshet i Malmö och speciellt för
hemlöshet bland barn, vilket i nuläget är uppskattas beröra 1300 individer. Det är oacceptabelt att
så många barn saknar en trygg punkt i vardagen i form av ett stabilt hem. Istället skyﬄas
barnfamiljer mellan olika nödlösningar av varierande standard. Varav ibland så pass låg att miljön
är rakt av otrygg för barn liksom vuxna.
Utifrån beslut av arbetsmarknad- och socialförvaltningens tjänstemän, som inte gått via oss
politiker, kommer strukturellt hemlösa endast att erbjudas akutboende i max fem dagar. Och som
vi vet kommer akutboende-lösningar oftast till en extremt hög kostnad. Det är också en ytterliga
administrativ börda för Malmö stads socialsekreterare som i nuläget redan har stora utmaningar
och hög arbetsbelastning.
Vi politiker har ett ansvar för att finna lösningar för hemlösa i Malmö, därför ser Centerpartiet det
som essentiellt att vi har långsiktiga lösningar, liksom underlag för att kunna ta rätt beslut utifrån
ny praxis. Situationen i nuläget är ohållbar och barn liksom dess föräldrar ska inte utsättas för en
sådan otrygghet liksom ovisshet i en redan utsatt situation. Information angående nya praxis
konsekvenser i antal barn och familjer behövs omgående som underlag för nämndens arbete med
dessa utmaningar.
De nya riktlinjerna behöver också ses över och vi politiker behöver ha möjlighet att yttra oss. Det
är beklagligt att en majoritet av partierna inte delade den uppfattningen. Regeländringar liksom
nya regler ska tas av politiker och intresset borde finnas för att se över denna ändring i praxis.
Speciellt i och med att det har potential att öka kostnaderna för hemlöshet i Malmö liksom göra
fler barn och barnfamiljer hemlösa.

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av:
Lars Eriksson (C)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2019-06-20
Nämndsinitiativ från Miljöpariet avseende strukturellt hemlösa familjer
Diarienr: ASN-2019-10088
I vår stad är 1300 barn hemlösa. Socialtjänsten i Malmö har under våren börjat
tillämpa en ny praxis som innebär att hemlösa barn enbart får bo en vecka i taget på
kortvariga och dyra akutboenden. Nämnden har inte tagit ett politiskt beslut om
förändringen utan förvaltningen har gjort en bedömning att den nya tolkningen har
stöd i rättspraxis.
I en stad med 1300 hemlösa barn kräver den nya situationen ett politiskt
ansvarstagande. Det duger inte att gömma sig bakom en ny tolkning av rättpraxis när
2% av stadens barn riskerar att kastas in i otrygghet. Därför föreslog Miljöpartiet en
återgång till den gamla praxisen tills en fullständig barnkonsekvensanalys av den nya
praxisen var genomförd. Men istället för att ge de mest utsatta barnen i vår stad en
hjälpande hand hänvisar styret tillsammans med M och SD dem till en otrygg tillvaro
på dyra akutboenden som är olämplga för barn. Det är ansvarslsöst.
En bra socialpolitik är den bästa garantin för social trygghet. Socialdemokraterna och
Liberalerna har tidigare stolt deklarerat att en bostad ska ses som en social rättighet.
Tydligen gäller denna rättighet inte för hemlösa barn. Miljöpartiet kommer att
fortsätta kämpa för varje Malmöbarns rätt till social trygghet.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

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

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20: Ärende 30. Ärende väckt av Janne
Grönholm (MP) avseende bistånd till strukturellt hemlösa barnfamiljer
Låt inte barnen lida
Vänsterpartiet yrkade bifall till Miljöpartiets nämndsinitiativ, då vårt yrkande föll reserverar vi
oss mot beslutet.
I veckan har rapporter kommit om att socialsekreterare i Malmö Stad känner stor oro för de
nya riktlinjer förvaltningens chefer tagit fram gällande beviljande av bistånd för boende. I
Malmö fanns i slutet av förra året 1347 hemlösa barn. Enligt kartläggningen som Malmö stad
själva har gjort saknar nästan 2 procent av alla Malmöbarn ett hem.
Socialsekreterare flaggar för att de nya direktiven - att avslå bistånd gällande boende till
strukturellt hemlösa individer och familjer - kommer påverka 97% av Malmös alla hemlösa
barn. Nu kan dessa familjer endast beviljas en veckas akutplacering och sedan förväntas de
lösa sin situation på egen hand. De nya riktlinjerna har skapat oro bland socialsekreterare i
Malmö, flera av dem anser att de utsätter barnfamiljer för stor stress och säger att besluten
kan strida mot FN:s barnkonvention. De uttrycker också oro över att hanteringen av
nödbistånd ska bli övermäktig, synpunkter fackförbundet SSR i Malmö Stad framfört på
mötet.
Nämndsinitiativet vi idag skulle besluta om handlar om att stoppa de nya direktiven tills dess
att mittenstyrets konsekvensanalys är gjord. Vi i Vänsterpartiet kan ana vad en sådan kan
komma fram till: sunt förnuft säger att dessa barn knappast får en trygg uppväxt, att
skolgången blir lidande och att risken att de kommer att behöva stöd från kommunen långt
längre än lösning av boende när de är små kommer att behövas. Vi tyckte dock att då den
ändå ska göras, borde nämndsinitiativet gå igenom. Då vårt yrkande föll reserverar vi oss
mot beslutet.
Malmö den 20 juni 2019
Linda Svensson (V)
Med instämmande av
Mats Högelius (V)
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§

242

Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK2019-477

ASN-2019-5732
Sammanfattning

Stadskontoret har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över aktuell
motion som inkommit till kommunfullmäktige från Emma-Lina Johansson (V).
I motionen framförs yrkande att kommunfullmäktige beslutar att civilsamhället och ideella
organisationer bjuds in att delta i arbetet med att utvärdera vilka behov som finns och planera
för hur situationen med hemlöshet ska lösas, att staden åter börjar köpa in bostadsrätter i hela
staden i syfte att lösa de mest akuta behoven av bostäder till hemlösa, att Malmö stad ska
tillskriva regeringen om att förändra skattesystemet gällande boende så att hyresrätter inte
längre straffbeskattas, att Malmö stad vid upplåtelse av tomträtter till bostadsbyggande ska
villkora byggandet av hyresrätter i högre utsträckning än idag samt att MKB bygger nya
permanenta lägenheter till rimliga hyror i högre takt än idag.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden
kopplade till yrkandena.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, §153.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion från EmmaLina Johansson (V) enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Yrkanden

Linda Svensson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag samt att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Helena Nanne (M) yrkar avslag till beslutsats 3 och att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att anse motionens att-sats 1 vara besvarad, bifalla att-sats 5 samt att
avslå att-sats 2-4.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag till beslutsats 3 och att nämnden ska förslå
kommunfullmäktige att bifalla motionens att-sats 1, 3 och 5 samt att avslå att-sats 2 och 4.
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Peter Nilsson (S) yrkar, med instämmande av Magnus Olsson (SD), bifall till arbetsutskottets
förslag.
Janne Grönholm (MP) yrkar följande tillägg i yttrandet: Arbetsmarknads- och socialnämnden
ställer sig positiv till att Malmö stad åter börjar köpa bostadsrätter.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) avser ställa proposition på varje yrkande för sig. Nämnden
godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer först proposition på Linda Svenssons (V) avslagsyrkande samt att
nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande finner att
nämnden avslår Linda Svenssons (V) yrkande.
Sedan ställer ordförande proposition på Helena Nannes (M) avslagsyrkande på beslutssats 3
med föreslagna ändringar. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M)
yrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på Charlotte Bossens (C) avslagsyrkande på
beslutssats 3 med föreslagna ändringar. Ordförande finner att nämnden avslår Charlotte
Bossens (C) yrkande.
Sedan ställer ordförande proposition på Peter Nilssons (S) samt Magnus Olssons (SD)
bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag i enlighet med Peter Nilssons (S) och Magnus Olssons (SD) yrkande.
Sist ställer ordförande proposition på Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande mot sitt eget
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår Janne Grönholms (MP)
tilläggsyrkande.

Reservationer / särskilda yttranden
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Linda Svensson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig
reservation, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Claes Holmerup (M) reserverar sig mot
beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig
reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag









§242 Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK2019-477
Yttrande Motion av Emma-Lisa Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten
G-Tjänsteskrivelse - Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för
hemlösheten
§153 Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK2019-477
Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten, STK2019-477
Följebrev Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för
hemlösheten, STK-2019-477
Förslag till yttrande - Motion av Emma-Lisa Johansson (V) om att ta ansvar för
hemlösheten
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-19: Ärende 20. Motion från Emma-Lina
Johansson om att ta ansvar för hemlösheten
Vänsterpartiet yrkade på mötet att motionen skulle bifallas i sin helhet, men då vårt yrkande
föll reserverar vi oss mot beslutet.
Motionen anför och vi instämmer i att civilsamhället och ideella organisationer ska bjudas in
att delta i arbetet med att utvärdera vilka behov som finns och planera för hur situationen
med hemlöshet ska lösas. Vi vill se att staden åter börjar köpa in bostadsrätter i hela staden
i syfte att lösa de mest akuta behoven av bostäder till hemlösa, att Malmö stad ska tillskriva
regeringen om att förändra skattesystemet gällande boende så att hyresrätter inte längre
straffbeskattas, att Malmö stad vid upplåtelse av tomträtter till bostadsbyggande ska villkora
byggandet av hyresrätter i högre utsträckning än idag samt att MKB bygger nya permanenta
lägenheter till rimliga hyror i högre takt än idag.
Vi måste ta ett helhetsgrepp kring hemlösheten och att bifalla motionen i sin helhet skulle
vara ett första steg mot detta.
Malmö den 20 juni 2019

Linda Svensson (V)

Med instämmande av

Mats Högelius (V)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad- och socialnämnden 20 Juni 2019
Ärende 20: Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten,
STK-2019-477
Centerpartiet i Malmö är djupt oroade över situationen i Malmö gällande hemlöshet, vi kan aldrig
acceptera att barn, unga och vuxna är utan tak över huvudet, alternativt skyﬄas runt mellan olika
akutboenden av varierande standard. I nuläget rapporteras det att cirka 1300 barn räknas som
hemlösa. Vi ha också under fått ta del av rapporter om boenden som Vandraren, vilket
Socialstyrelsen klassade som olämplig som boende redan 2012, med fortfarande nyttjas som
akutboende. Där barnfamiljer placeras bland ohyra och ingrodd smuts.
Nödlösningar har blivit normen för Malmö Stad, vilket har resulterat i låg standard och skyhöga
kostnader för staden. Mer långsiktiga lösningar är nödvändiga för att kunna tackla problemet med
hemlöshet. Konsekvent yrkade Centerpartiet bifall till följande att-satser i motionen;
att civilsamhället och ideella organisationer bjuds in att delta i arbetet med att utvärdera
vilka behov som finns och planera för hur situationen med hemlöshet ska lösas.
att Malmö Stad ska tillskriva regeringen om att förändra skattesystemet gällande boende
så att hyresrätter inte längre straﬀbeskattas.
att MKB bygger nya permanenta lägenheter till rimliga hyror i högre takt än idag.
Flera ideella organisationer arbetar konstant för att kunna hjälpa de som är mest utsatta i Malmö
med mat och en plats att vila. Malmö Stad behöver samarbeta med dessa för att vi snabbare ska
kunna få tak över huvudet för stadens hemlösa.
Det är uppmuntrande Vänsterpartiet verkar ha valt att backa marknadshyror liksom
skattesänkningar i sin motion, vilket Centerpartiet ställer sig mycket positivt till. Malmö Stad har
akut bostadsbrist vilket i stor utsträckning förvärrar situationen för hemlösa liksom andra.

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av:
Lars Eriksson (C)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2019-06-20
Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten
Diarienr: ASN-2019-5732
Den ökande hemlösheten är Malmös svåraste utmaning. Malmö har idag ungefär 1300
hemlösa barn, det motsvarar nästan 2% av alla Malmös barn. Dessa barn behöver ett
värdigt boende så att de kan fokusera på lek och skola och känna framtidstro. Politken
behöver ta ett helhetsgrepp om hemlöshetsfrågan och då behövs det en bred palett av
lösningar. Miljöpartiet anser att en av lösningarna är att Malmös stad åter börjar köpa in
bostadsrätter med en bred genografisk spridning i en takt som inte påverkar priserna
på bostadsmarknaden. Därför föreslog vi att nämnden i sitt yttrande skulle ställa sig
positiv till att Malmö stad åter börjar köpa bostadsrätter. Tyvärr röstade majoriteten ner
vårt yrkande. Om vi ska lösa hemlöshetsfrågan i Malmö så krävs det en politiskt vilja att
vända på alla stenar för att hitta lösningar.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20
Ärende: Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för
hemlösheten, STK-2019-477
ASN-2019-9163
Emma-Lina Johansson (V) har i sin motion föreslagit ett antal åtgärder för att ta ansvar för
hemlösheten i Malmö. Flertalet av dessa ser vi från Moderaterna som direkt kontraproduktiva
och som ett mycket ansvarslöst sätt att hantera skattebetalarnas pengar. Att Malmö stad åter ska
börja köpa in bostadsrätter i hela staden tillhör det mest anmärkningsvärda i motionen och vi
yrkade med bestämdhet avslag till den att-satsen, liksom att-sats 3 och 4.
Vi anser dock att att-sats 5 är mycket intressant. Att MKB bygger nya permanenta lägenheter
till rimliga hyror i högre takt än idag är ett förslag som vi välkomnar. Då Emma-Lina Johansson
(V) inte närmre specificerat vad hon syftar på i sin formulering av att-satsen är den mest
naturliga tolkningen av förslaget att mer marknadsmässiga hyror åsyftas, vilket i vissa fall kan
innebära högre hyror och i andra fall kan innebära lägre hyror. Därför yrkade vi att
arbetsmarknads- och socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla att-sats 5. Då vi
inte gick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.

Helena Nanne (M)
Claes Holmerup (M)
Med instämmande av:
Bertil Lindberg (M)

Ingrid Gunnarson (M)
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§

243

Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN-2019-253

ASN-2019-6225
Sammanfattning

Tekniska nämnden har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över
förslag till program för att motverka hemlöshet.
I programmet redovisas kommunfullmäktiges och berörda nämnders mål inom området.
Programmet innehåller principer och målsättningar för arbetet med att motverka hemlöshet.
Kopplat till programmet finns en handlingsplan med åtgärder för att minska och motverka
hemlösheten i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är i huvudsak positiv till programmet och
handlingsplanen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, §154.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrande avseende Remiss angående Program
för att motverka hemlöshet enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till tekniska nämnden.
Yrkanden

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar att ärendet ska återremitteras. Helena
Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på förslag till yttrande i det fall nämnden
beslutar att avslår återremissyrkandet.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Anders Nilsson (S) yrkar avslag på Helena Nannes (M) och Charlotte Bossens (C)
återremissyrkande samt bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer först proposition på Helena Nannes (M) och Charlotte
Bossens (C) återremissyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår återremissyrkandet.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall respektive avslag på arbetsutskottets förslag på
yttrande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Claes Holmerup (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
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Beslutsunderlag









§243 Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN-2019-253
Yttrande Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
§154 Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN-2019-253
G-Tjänsteskrivelse - Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
Förslag till yttrande - Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
Program för att motverka hemlöshet
Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN-2019-253
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20
Ärende: ASN-2019-6225
Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN-2019-253
Hemlösheten i Malmö är en fruktansvärd företeelse. Den ökar år efter år och förslaget till yttrande
ämnar förstärka de faktorer som ser till att fler blir hemlösa.
Precis som det står i förslaget till yttrande var 68 procent av de hemlösa i Malmö strukturellt hemlösa i
den senaste hemlöshetskartläggningen. Det innebär att de var hemlösa på grund av att de inte hade
ekonomiska förutsättningar att konkurrera på den malmöitiska bostadsmarknaden.
Malmös hemlöshetsproblematik är sammankopplad med att det bor alltför många i Malmö som inte
har en förankring på arbets- och bostadsmarknaden. Att då försöka se till att försörjningsstöd ska i
högre grad accepteras som inkomst vid förstahandskontrakt kommer förvärra problemet.
För att hemlösheten ska minska så behövs det att Malmö attraherar fler som arbetar. Det innebär fler
som faktiskt har ekonomiska förutsättningar att skaffa en bostad i Malmö.
Det är inget fel med låga boendekostnader. Däremot är det fel om man på ett konstlat sätt sänker
boendekostnaderna för att subventionera boenden för människor som egentligen inte har råd att bo i
Sveriges tredje största stad.
Viktigt att veta är att hemlösheten i Malmö stad är ett konstruerat problem. Enligt den senaste
hemlöshetskartläggningen är 71 procent av Malmös hemlösa födda i ett annat land än Sverige.
Majoriteten av Malmös hemlösa har utländskt medborgarskap. Därmed kan man konstatera att en mer
sansad invandringspolitik för Sverige skulle resultera i mindre hemlöshet i Malmö.
Det bästa som strukturellt hemlösa kan göra är att anpassa sig till bostadsmarknaden och flytta till de
orter där bostäder är mer tillgängliga.
Sverigedemokraterna har följande förslag för att bemöta hemlösheten i Malmö:
-

MKB:s vinst ska huvudsakligen avsättas för nyproduktion av bostäder.

-

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. Det viktiga är att hemlösa kan få tak över huvudet, även om det sker i en annan
kommun där tillgången till bostäder är större.
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-

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.

Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
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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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20
Ärende: Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
ASN-2019-6225
Förslaget till Program för att motverka hemlöshet har ett antal stora brister i principiellt viktiga
frågor för att åstadkomma en minskad hemlöshet i Malmö. Det i särklass viktigaste perspektivet
– att Malmöborna ska vara självförsörjande och därmed kunna efterfråga en bostad baserat på
egen inkomst – saknas helt i remissförslaget. Att egen försörjning inte ens nämns i de tre
strategiska områden som programmet bygger på är under all kritik. Ett program för att motverka
hemlöshet bör i allra högsta grad genomsyras och byggas på principen om egen försörjning i
första hand och därutöver kompletteras av andra insatser.
Istället för reella åtgärder för att minska hemlösheten föreslås ett antal reformer som alldeles
uppenbart minskar det egna ansvaret och förutsättningarna för att den enskilde Malmöbon ska
vara mindre beroende av Malmö stad och därmed kunna efterfråga en bostad av egen kraft och
försörjning. Formuleringar och förslag som kan verka omhändertagande med omsorg om
Malmöbon som grund, låser snarare in människor i långvarig hemlöshet. Acceptans av
försörjningsstöd som inkomst vid förstahandskontrakt i högre grad och kommunal borgen är
två exempel på sådana förslag som kan vara destruktivt när det gäller att stimulera människors
initiativkraft, om de inte kopplas till en tydlig arbetslinje.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på återremiss av yttrandet till programmet för att belysa
perspektivet om självförsörjning men fick dessvärre inte gehör för det. I andra hand yrkade vi
avslag på förslaget, vilket inte heller fick majoritet i nämnden. Därmed avger vi denna
reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Claes Holmerup (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

244

Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige

ASN-2019-5953
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har blivit ombedd att lämna ett yttrande över Motion
från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i
kommunfullmäktige senast den 28 juni 2019. Motionärerna yrkar att ”med stöd av
Kommunallagen 8 kap. 1 §, ge möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att väcka
ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag”.
Vid sidan av detta ärende har nämnden blivit ombedd att yttra sig över två andra ärenden
som rör medborgardeltagande: Uppdrag budget 2018 – Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar, STK 2018–90 (ASN-2019-4583) och Översyn av
medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen, STK-2018-852 (ASN-2019-6498).
Förvaltningens bedömning är att Malmö stads nuvarande hantering av medborgarförslag inte
är ändamålsenlig, då Malmöbornas möjlighet till delaktighet och inflytande genom denna
kanal bedöms vara liten. Förvaltningen anser att motionärernas yrkande bäst hanteras inom
ramen för den översyn som genomförs av befintliga kanaler och att dessa knyts till de förslag
som presenteras för modeller om medborgardeltagande.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 155.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens
yrkanden med hänvisning till att frågan ska hanteras inom ramen för befintliga
utredningsuppdrag om medborgardeltagande.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på förslag till yttrande samt att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Sedat Arif (S) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Nima Gholam
Ali Pours (SD) avslagsyrkande samt bifall till motionen. Ordförande finner att nämnden
bifaller arbetsutskottets förslag.
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Reservationer

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









§244 Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Yttrande ASN - Motion angående medborgarförslag
G-Tjänsteskrivelse - Motion angående medborgarförslag
§155 Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Förslag till yttrande - Motion angående medborgarförslag
Följebrev - Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20
Ärende: ASN-2019-5953
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av
medborgarförslag i kommunfullmäktige
Enligt förslaget till yttrande anser Arbetsmarknads- och socialnämnden att kommunfullmäktige ska
avslå motionen. Anledningen till detta är att frågan som behandlas i motionen, enligt förslaget till
yttrande, för tillfället är under utredning. De utredningar som har remitterats till olika nämnder om
medborgardialog rekommenderar inte att Malmö stad ska införa medborgarförslag enligt
kommunallagen. Det förslag som Sverigedemokraterna lägger fram i denna motion prövas
överhuvudtaget inte i de utredningar som förslaget till yttrande refererar till.
Därför är det märkligt att Arbetsmarknads- och socialnämnden refererar till dessa utredningar när man
väljer att förorda att motionen ska avslås.
Vi yrkar avslag till förslaget på yttrande och bifall till motionen.
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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§

245

Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen

ASN-2019-6498
Sammanfattning

Arbetsmarknads och socialförvaltningen har mottagit remiss Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen från stadskontoret.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppfattning är att utredningen genomförts med
hög ambition. Förvaltningen anser att det är positivt att utredningen bygger på synpunkter
från både förtroendevalda och tjänstepersoner och framhåller att dessa bör tas tillvara.
Utredningen presenterar synpunkterna från de förtroendevalda och från tjänstepersonerna på
ett tillfredsställande sätt, men arbetsmarknads- och socialförvaltningen efterfrågar fler
handfasta förslag och exempel att ta ställning till. Förvaltningen anser att det mest angelägna
är att förfarandet är begripligt och effektivt utifrån Malmöbornas perspektiv, oavsett om det
handlar om medborgarförslag eller Malmöinitiativet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att kommunikationen med Malmöborna
behöver ske i olika former och välkomnar fler fysiska möten. Förvaltningen vill dock
framhålla att fysiska möten inte nödvändigtvis löser utmaningen med ojämlika
förutsättningarna för deltagande som vi ser påverkar medborgarförslag och Malmöinitiativet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 156.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Remiss - Översyn av
medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen enligt arbetsmarknads- och
socialförvaltningens förslag
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på förslag till yttrande.
Sedat Arif (S) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag på yttrande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag på yttrande mot
Nima Gholam Ali Pours (SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag på yttrande.
Reservation

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




§245 Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Yttrande ASN - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
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G-Tjänsteskrivelse - Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen
§156 Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Förslag till yttrande - Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen
Sammanställning enkätsvar KF ledamöter inklusive ersättare
Rapport översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Följebrev - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Beslut KSAU 190401 §211
Yttrande - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20
Ärende: ASN-2019-6498
Remiss – Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Sverigedemokraterna instämmer i rapportens förslag på åtgärder avseende medborgarförslag, om att
se över medborgarförslag som inte är medborgarförslag i kommunallagens mening.
Sverigedemokraterna anser att medborgarförslag i enlighet med kommunallagen bör införas i Malmö
stad och att medborgare bör kunna väcka ärenden i kommunens högsta beslutande organ,
kommunfullmäktige.
Sverigedemokraterna anser att Malmöpanelen är ett effektivt verktyg. Däremot måste fler partier
kunna påverka formuleringen av frågorna. Sverigedemokraterna har flera gånger lagt fram förslag på
frågor till Malmöpanelen. Dessa förslag har avslagits.
En starkare och mer ändamålsenlig medborgardialog kräver resurser precis som demokratin kräver
resurser. Malmö stad måste vara beredd att satsa de resurser som behövs för en medborgardialog
som skapar en ändamålsenlig kommunikation mellan Malmö stad och Malmöborna.
Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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§

246

Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar STK-2018-90

ASN-2019-4583
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss från kommunstyrelsen angående
Uppdrag budget 2018 – Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera
förvaltningar (STK-2018-90). Remissen ger en bred beskrivning av frågans bakgrund och av
dess komplexitet.
Det finns ett stort intresse för medborgardialog och medborgardeltagande både på politisk
nivå och bland tjänstepersoner. Trots detta råder ibland osäkerhet och saknas metoder och
kunskap kring hur Malmö stad ska arbeta systematiskt för att öka dialogen, deltagandet och
delaktigheten.
Förvaltningen menar att det är positivt att remissen har höga ambitioner att klargöra
gränssnittet mellan de förtroendevaldas och tjänstepersonernas respektive roller och ansvar.
Förvaltningen menar att remissen skulle kunna kompletteras med medborgarnas perspektiv.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser att det finns goda förutsättningar för att koppla
arbetet med samordnade modeller för medborgardeltagande till den digitala utvecklingen i
staden.
Förvaltningen har förhoppning om att digitaliseringens möjligheter tas tillvara i det fortsatta
arbetet med modeller för samordnad medborgardialog.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 157.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Uppdrag budget 2018 Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar enligt
förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag






§246 Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog
i frågor som berör flera förvaltningar STK-2018-90
Yttrande ASN - Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog
G-Tjänsteskrivelse - Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog
§157 Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog
i frågor som berör flera förvaltningar STK-2018-90
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Förslag till yttrande - Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog
Uppdrag budget 2018: modeller för samordnad medborgardialog - Rapport
Protokollsutdrag §136 KS AU Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar
Följebrev Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar STK-2018-90
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§

247

Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av
försörjningsstöd, STK-2019-115

ASN-2019-1432
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har sänt motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av
försörjningsstöd till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheterna att säkra en jämställd utbetalning av det ekonomiska biståndet till
kvinnor och män i hushåll som berörs och att återrapportera uppdraget till nämnden (ASN2019-3426).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att frågan om en jämställd utbetalning av
ekonomiskt bistånd är komplex. Rätten till ekonomiskt bistånd ska bedömas med stöd av
lagar som inkluderar såväl självbestämmande, integritet och gemensamt försörjningsansvar.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen lämnar med stöd av vad som framkommit i
förvaltningens utredning förslag om yttrande till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 158.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om jämställda
utbetalningar av försörjningsstöd enligt förvaltningens förslag efter av nämnden godkända
ändringar.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Yrkanden

Charlotte Bossen (C) och Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Magnus Olsson
(SD) och Janne Grönholm (MP), att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Joel Laguna (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Charlotte Bossens (C)
med fleras yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Charlotte
Bossens (C), Helena Nannes (M), Magnus Olssons (SD) och Janne Grönholms (MP) yrkande
om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande finner att nämnden
bifaller arbetsutskottets förslag. Votering begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall Charlotte Bossen (C) med fleras förslag.
Votering genomförs. Voteringen utfaller med 6 Ja-röster, 7 Nej-röster. Arbetsmarknads- och
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socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motion om jämställda utbetalningar
av försörjningsstöd. Voteringsbilaga biläggs protokollet.
Reservationer

Sedat Arif (S), Ann-Marie Hansson, Anders Nilsson (S), Peter Nilsson (S) och Joel Laguna
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för redovisningen av det uppdrag förvaltningen fått
av nämnden avseende att utreda möjligheterna att säkra en jämställd utbetalning.
Beslutsunderlag









Protokollsutdrag §247 Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar
av försörjningsstöd, STK-2019-115
Yttrande - ASN 190617 - Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda
utbetalningar av försörjningsstöd - reviderad efter nämnd.
§158 Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av
försörjningsstöd, STK-2019-115
G-Tjänsteskrivelse - Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av
försörjningsstöd
Förslag till yttrande - Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar
av försörjningsstöd
Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd
Följebrev Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av
försörjningsstöd, STK-2019-115

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-06-20

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §247

Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd, STK2019-115, ASN-2019-1432
Ärende:

Voteringslist(or)
JA-röst för bifall till AU:s förslag. Nej-röst för bifall till Charlotte Bossens (C) m.fl. förslag att
föreslå kommunfullmäktiga bifalla motionen
Ledamot

Ja

Sedat Arif (S), Ordförande
Joel Laguna Ascacivar (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Klaus Peter Nilsson (S), Ersättare
Linda Svensson (V), Ersättare
Claes Holmerup (M), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
7

0
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§

248

Uppdrag till förvaltningen - Utreda möjligheterna att säkra en jämställd
utbetalning

ASN-2019-3426
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheterna att säkra en jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd samt att
återrapportera uppdraget till nämnden.
I Malmö beräknas 4 800 personer per månad beröras av frågan då de gemensamt utgör 2 400
hushåll där personerna som gifta, partners eller sambo får ett gemensamt beslut om
ekonomiskt bistånd. Ekonomisk självständighet är ett av sex jämställdhetspolitiska mål som
riksdagen beslutat om. Myndighetsutövning kopplad till ekonomiskt bistånd vilar på en
bedömning om ekonomisk och sociala situation där gifta, partners och sambos har ett
gemensamt försörjningsansvar för varandra och där beslut omfattar båda parterna i
förhållandet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens utredning påvisar att jämställd utbetalning är en
komplex fråga. För närvarande gör Socialstyrelsen bedömningen att kunskapsläget kring
delade utbetalningar är otillräckligt för att en nationell vägledning ska kunna utformas.
Fokusområdet arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd utvecklar det klientnära arbetet med
fokus på självförsörjningsuppdraget. Med nuvarande administrativa förutsättningar skulle
delade utbetalningar innebära mer än dubblerade arbetsmoment i själva utbetalningsfasen av
ekonomiskt bistånd. Pågående digitalisering inom ekonomiskt bistånd syftar till att
effektivisera administrationen och möjliggöra mer tid till personliga möten och bedöms av
förvaltningen vara en förutsättning för ett eventuellt införande av delade utbetalningar.
Malmö stad har genom stadskontoret i maj 2019 upphandlat plattform för Robotic Process
Automation (RPA) som ett led i att etablera automatiseringsförmåga i staden som sedan ska
kunna nyttjas av stadens förvaltningar. Under andra halvåret 2019 fokuserar staden på att
etablera processer, organisation, kompetens och resurser för att kunna tillämpa teknologin.
Förvaltningens arbete med självförsörjningsuppdraget stämmer väl överens med det
jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut samt ses som individuellt
ansvariga för sin försörjning. Förvaltningen bedömer det vara av vikt att följa utvecklingen av
kunskapsläget kring delade utbetalningar. Primärt bedömer förvaltningen det viktigt att
löpande föra dialog med de kvinnor och män som gemensamt ansöker om ekonomiskt
bistånd kring hur inkomster och utgifter är fördelade inom hushållet för att därigenom kunna
stärka intentionerna kring ekonomisk självständighet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 158.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner återrapportering av
utredningsuppdraget om möjligheterna att säkra en jämställd utbetalning av
ekonomiskt bistånd.
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2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att snarast möjligt, och i samband med digital ansökan försörjningsstöd,
införa möjlighet till jämställd utbetalning.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att avge delrapport om uppdraget under hösten 2019.

Beslutsunderlag







§248 Uppdrag till förvaltningen - Utreda möjligheterna att säkra en jämställd
utbetalning
190620 ASN Om jämställda utbetalningar - Bildspel
§159 Uppdrag till förvaltningen - Utreda möjligheterna att säkra en jämställd
utbetalning
§36 Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna att säkra en jämställd
utbetalning av ekonomiskt bistånd
G-Tjänsteskrivelse ASN 190617 - Uppdrag till förvaltningen att utreda
möjligheterna att säkra en jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd
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§

249

Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020

ASN-2019-5902
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit Handlingsplan Kulturstrategi 2019-2020
för att yttra sig. Kulturstrategi 2014-2020 antogs av kommunfullmäktige i juni 2014.
Kulturstrategins övergripande mål är att Malmös hållbarhet ska stärkas med hjälp av kultur.
Kultur och konst ska ges en roll i arbetet med Malmös utmaningar och kulturstrategin ska
stärka stadens arbete med öka Malmöbornas livskvalitet och livsmöjligheter samt bidra till att
skapa ett jämställt och jämlikt Malmö.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att förutsättningarna för arbetet med
kulturstrategin förändrades i samband med Malmö stads omorganisation år 2017.
Förvaltningen anser därför att kulturstrategin borde omarbetas så att den utgår ifrån och
möter nuvarande organisation. Mot denna bakgrund ser förvaltningen skäl att inte förlänga
nuvarande strategi till år 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 160.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Handlingsplan för
kulturstrategi 2019–2020 till enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Claes Holmerup (M) och Charlotte Bossen (C)
deltar ej i beslutet.
Yrkanden

Linda Svensson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att arbetsmarknadsoch socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att överlämna Handlingsplan för
kulturstrategi 2019-2020 till kommunfullmäktige för beslut.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Linda Svenssons (V) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
nämnden bifaller det.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer sedan proposition på Linda Svenssons (V) tilläggsyrkande
mot sitt eget avslagsyrkande och finner att nämnden avslår Linda Svenssons (V) yrkande
om beslut i kommunfullmäktige.
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Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Claes Holmerup (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Linda Svensson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation.
Beslutsunderlag









§249 Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020
G-Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
§160 Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020
Förslag till yttrande - Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
Handlingsplan kulturstrategi 2019-2020
Remiss: Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020
Protokollsutdrag §33 Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20:Ärende 27. Handlingsplan för
kulturstrategi 2019–2020
Gör kulturstrategin till en Malmö-övergripande fråga!
Vänsterpartiet yrkade på nämnden att kulturstrategin ska behandlas av kommunfullmäktige, i
syfte att sätta press på alla nämnder att arbeta med och följa upp de viktiga kulturfrågorna i
staden. Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.
Vi tycker att Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar är bra, men önskar att
kulturfrågorna prioriteras högre i staden som helhet, därav vårt yrkande.

Malmö den 20 juni 2019
Linda Svensson (V)
Med instämmande av
Mats Högelius (V)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad- och socialnämnden 20 Juni 2019
Ärende 27: Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
Kulturstrategi 2014-2020 antogs av kommunfullmäktige som en sexårsplan 2014, för att garantera
att en plats för kultur och konst i arbetet med utveckling av Malmö Stad. De eftersträvade
resultatet ”…av detta gränsöverskridande samarbete är en handfast plan för hur konst och kultur
ska bidra till att göra Malmö ännu mer demokratiskt, tillåtande och välkomnande”, specificerades
av då kommunalråd för kultur och antidiskriminering samt kulturdirektören.
Kulturfrågor är viktiga, även för Malmös hållbarhet samt kultur och konst-utbudet ska alla i Malmö
stad ha tillgång till. Att det finns ett utbud av litteratur, musik, scenkonst. bildkonst och film liksom
museer är viktigt, men energi på att integrera kulturlivet ska fokuseras på rätt ställen.
Denna åsikt backas upp av arbetsmarknad- och socialförvaltningen som erkänner svårigheter att
integrera ett kulturperspektiv i deras arbete som ofta vänder sig mot individer som är antingen
socialt eller ekonomiskt utsatta. Myndighetsutövning för att stödja individer som saknar bostad
eller har svag ekonomi är svårt att kombinera med de uppsatta målen i kulturstrategin. Också i
och med Malmö stads omorganisation, är kulturstrategin inte anpassad för nuvarande
organisation och behöver konsekvent omarbetas.

Helena Nanne (M)

Claes Holmerup (M)

Charlotte Bossen (C)

Ingrid Anna-Lisa Gunnarsson (M)

Med instämmande av:
Lars J Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)
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§

250

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Marcus Eriksson, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, informerar.
Beslut

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



Arbetsmarknadsinformation ASN 2019-06-20
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§

251

ESF-projekt för att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv
genom utveckling av jobbspår

ASN-2019-9550
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har för avsikt att söka ESF medel inom pågående
utlysning som syftar till att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv, och/ eller
utveckla metoder och former för arbetsplatsförlagt lärande samt utveckla metoder och
former för att bryta mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer.
Svenska ESF-rådet utlyser högst 12 miljoner kronor. I den här utlysningen krävs ingen
medfinansiering
Inom ramen för den lokala överenskommelsen DUA Nyanlända mellan Malmö stad och
Arbetsförmedlingen har Arbetsmarknadsavdelningen inom Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen idag ett uppdrag att skapa nya jobbspår i samarbete med företag som är i
behov av att rekrytera arbetskraft. Ett jobbspår innebär en paketering av utbildning och
insatser som gör en arbetssökande anställningsbar på ett företag. Målsättningen är att
jobbspåren ska leda till att långtidsarbetslösa får arbete och blir självförsörjande.
Finansieringen av jobbspår genom DUA upphör vid årsskiftet vilket gör att projektmedel
genom ESF möjliggör fortsatt arbete med att säkerställa hållbara koncept kring jobbspår.
Huvudmålet med projektet är att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv genom
utveckling av jobbspår med syfte att nå en förbättrad matchning mellan arbetsgivare och
arbetssökande.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner underlag för ansökan ESF-projekt för att
stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv genom utveckling av jobbspår och skickar den
till Kommunstyrelsen.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utforma en ansökan
under förutsättning att Kommunstyrelsen godkänner underlaget för ansökan.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra projektet
under försättning att ESF beviljar medel.

Beslutsunderlag




Protokollsutdrag §251 ESF-projekt för att stärka samverkan mellan utbildning och
arbetsliv genom utveckling av jobbspår
G-Tjänsteskrivelse ASN 190617 ESF-projekt
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§

252

Tertial redovisning av åtgärder för en verksamhet i balans med budget

ASN-2019-9163
Sammanfattning

I april 2019 beslutade nämnden om en revidering av åtgärder för att få en verksamhet i balans
med budget. En uppföljning av nämndens ekonomi som helhet redovisades till nämnden i
maj i rapporten ekonomisk prognos.
Förvaltningen gör följande bedömning av den ekonomiska effekten av åtgärderna för helåret
2019 för nämndens tre ramar:
- Ekonomiskt bistånd: hela effekten på 30 500 tkr kommer att uppnås
- Hemlöshet: hela effekten på 39 400 tkr kommer att uppnås
- Arbetsmarknad- och socialnämnd: 20 000 tkr av beräknade 40 500 tkr kommer att
uppnås.
Under andra halvåret för 2018 och under 2019 har antalet orosanmälningar rörande barn och
unga fortsatt att öka vilket har lett till fler utredningar och att fler barn och unga har bedömts
ha behov av insatser. Utvecklingen har påverkat verksamheternas möjlighet att genomföra
omställningen till tidigare insatser i egen regi och därmed att få en ekonomisk effekt av de
åtgärder som rör verksamheterna för barn och unga.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 att justera ASN-ramen med 40 mkr vilket
påverkar utfallet positivt.
Beslut

1. Arbetsmarknads och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Claes Holmerup (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande,
bilaga.
Övrigt

Sedat Arif (S) får fört till protokollet att förvaltningen ska vid varje nämndssammanträde
under hösten 2019 återkomma med en ekonomisk redovisning.
Beslutsunderlag





§252 Tertial redovisning av åtgärder för en verksamhet i balans med budget
§162 Tertial redovisning av åtgärder för en verksamhet i balans med budget
G-Tjänsteskrivelse - Redovisning av åtgärder för en verksamhet i balans med
budget
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20
Ärende: ASN-2019-9163
Tertial redovisning av åtgärder för en verksamhet i balans med budget
Sverigedemokraterna har tidigare yrkat avslag till åtgärdsplanen för en verksamhet i balans med
budget. Anledningen till detta är att åtgärdsplanen inte täcker underskotten och resulterar inte att
Arbetsmarknads- och socialnämnden får en budget i balans.
Detta kan man läsa även i denna redovisning. När det gäller ekonomiskt bistånd så prognostiseras ett
underskott på 50 miljoner kr för ekonomiskt bistånd. Åtgärderna planeras göra besparingar på 30,5
miljoner kr. Åtgärder för att göra besparingar på 19,5 miljoner kr saknas.
När det gäller nämndens verksamhet prognostiseras det att underskottet kommer bli 40 miljoner kr
under 2019. Åtgärderna planeras göra besparingar på 20 miljoner kr. Åtgärder för att göra besparingar
på 20 miljoner kr saknas.
Sverigedemokraterna efterfrågar en åtgärdsplan som täcker hela underskottet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20
Ärende: Tertial redovisning av åtgärder för en verksamhet i balans med
budget
ASN-2019-9163
Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomiska situation är oerhört allvarlig och lider av
stora underskott år efter år, samtidigt som bristen på åtgärder är uppenbar. När nämnden i april
behandlade ärendet om reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget föreslog
Moderaterna och Centerpartiet en lång rad åtgärder för att minska nämndens kostnader, framför
allt för ekonomiskt bistånd och hemlöshet. Dessa förslag, såväl nödvändiga som prövade med
goda resultat i andra kommuner, möttes med kalla handen från Socialdemokraterna och
Liberalerna. För oss är det bortom all rimlighet att föreslå åtgärder som ger vissa
effektiviseringar men som är så otillräckliga att nämnden prognostiserar ett underskott på 115
miljoner kronor. Det är oerhört respektlöst mot alla de Malmöbor som varje dag går till jobbet
och betalar skatt att hantera deras pengar på detta sätt.
Avsaknaden av kraftfulla reformer för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och
hemlöshet leder inte bara till en vanskött ekonomi utan också ett enormt mänskligt lidande. Vi
är övertygade om att potentialen hos Malmöborna är betydligt större än såhär och att Malmö
behöver en mer offensiv politik för få fler i arbete och minska utanförskapet.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Claes Holmerup (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

253

Revidering av delegationsordning

ASN-2019-1000
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.
Förvaltningen föreslår förändringar i nuvarande delegationsordning i frågor som rör alkohol,
tobak och spel (avsnitt 16, 17, 18), investeringar (avsnitt 21) samt bistånd till ungdomar i
form av placering i stödboende (avsnitt 2). Den största förändringen rör tillståndsenhetens
ärenden utifrån ikraftträdande av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP)
samt ikraftträdande av ny spellag.
De förändringar som förvaltningen föreslår, beskrivs avsnittsvis nedan samt finns samtliga
föreslagna förändringar markerade i bilaga.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 163.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslag till revidering av
delegationsordningens avsnitt 16, 17 och 18 om alkohol, tobak och spel.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslag till revidering i
delegationsordningens avsnitt 21 angående investering.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslag till revidering i
delegationsordningens avsnitt 2 angående bistånd till ungdomar i form av placering i
stödboende.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att den reviderade delegationsordningen
gäller från och med den 1 juli 2019.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag §253 Revidering av delegationsordning
G-Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning
§163 Revidering av delegationsordning
Delegationsordning ASN med markerade förslag till förändringar
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§

254

Förordnande tjänstepersoner att fatta beslut i ärenden där socialnämndens
beslut inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU

ASN-2019-9548
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 punkt 2. Ett
förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteperson befogenhet som annars ligger på
myndigheten och är inte att förväxla med delegation.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar rätten att genomföra beslut om
handräckning och att återkalla densamma, enligt 43 § LVU, till: Åsa Malmström, Annica
Tempte, Linnea Malmsjö Sonander, Linda Carsten Andersen, Linda Stoianowa, Anne-Lie
Lindell, Saera Khan, Therese Olin samt till Mikael Lovén från och med 2019-06-17.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden återkallar rätten att genomföra beslut om
handräckning och att återkalla densamma, enligt 43 § LVU, för Kerstin Håkansson och Jenny
Andersson från och med 2019-06-17.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag




§254 Förordnande tjänstepersoner att fatta beslut i ärenden där socialnämndens
beslut inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU
G-Tjänsteskrivelse ASN 19-06-17 Förordnande av ledamöter o tjänstepersoner
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§

255

Val till myndighetsutskott 1

ASN-2019-9518
Sammanfattning

Enligt nämndens reglemente § 59 åttonde stycket ska fyllnadsval snarast förättas om en
ledamot eller ersättare i utskottet avgår. Föreligger val till myndighetsutskott 1, ersättare 6
efter Farishta Sulaiman, för tiden från och med 2019-08-12.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Ingrid Gunnarson till ersättare 6, efter Farishta
Sulaiman, i myndighetsutskott 1 för perioden från och med 19-08-12.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar att Ingrid Gunnarsson ska utses som ersättare 6 i myndighetsutskott
1, efter Farishta Sulaiman, från och med perioden 19-08-12.
Beslutsunderlag



§255 Val till myndighetsutskott 1
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§

256

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

ASN-2019-214
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





















§256 Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och
nämndens ordförande
Tjänsteskrivelse ASN 190617 Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av
förordnade ledamöter och nämndens ordförande
Protokoll arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-05-16
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-05-06
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-05-27
Protokoll Myndighetsutskott 3 2019-05-17
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-05-20
Protokoll Myndighetsutskott 2 2019-05-20
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-05-13
Protokoll Myndighetsutskott 3 2019-05-09
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-05-14
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-05-09
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen delegationsbeslut 190501-290531
Socialtjänsten delegationsbeslut Söder 190501-190531
Socialtjänsten delegationsbeslut Väster 190501-190531
Socialtjänsten delegationsbeslut Innerstaden 190501-190531
Socialtjänsten delegationsbeslut Öster 190501-190531
Socialtjänsten delegationsbeslut Norr 190501-190531
Delegationsbeslut tillståndsenheten 190401-190430

49

§

257

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

ASN-2019-224
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














§257 Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Tjänsteskrivelse ASN 190617 Anmälan av inkomna, upprättade och utgående
skrivelser
Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande - Remiss Betänkandet Att förstå och bli
förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk
Kommunfullmäktige protokollsutdrag §89 Årsredovisning 2018 Malmö stad, jämte
revisionsberättelse
Beslut KF 190523 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente
Kommunstyrelsen protokollsutdrag §108 Remiss från justitiedepartementet- slopad
straffrabatt för unga myndiga (SOU 201885)
Beslut KSAU 190603 Remiss - Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU
201869)
Protokoll förvaltningsråd 190515
Beslut KSAU 190527 §322 med Särskilt yttrande (M)
Beslut KF 190523 Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa
barns rättigheter
Bifall till inhibition förvaltningsrätten
Avslag inhibition förvaltningsrätten
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§

258

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Förvaltningsdirektören informerar om:


Revisionen kommer att genomföra tre granskningar av nämnden under 2019:
ekonomiskt bistånd, missbruk och beroende samt hur nämnden förebygger
vräkningar.



Revisionen kommer att följa upp föregående års granskning av hemlöshet- och
arbetsmarknadsinsatser.



Planering pågår avseende överflyttning av verksamheten RIKC, till kulturnämnden.



Information om förra veckans händelser och att krisstödsorganisationen fungerar.



Det är en hög arbetsbelastning inom enheterna för barn och familj. Antalet
anmälningar om barn som far illa har ökat från ca 500 förra året till ca 800 detta året
(jan-maj). Arbete pågår för att på bästa sätt lösa situationen.



Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd avseende Spiran.

Beslutsunderlag




Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden - Sammanställning 1905
Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden - Sammanställning 1905
personer utan uppehållstillstånd

