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1.

Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering

Sammanfattning

Föreslagen tid för justering är 3 september kl. 13.
2.

Godkännande av dagordning

3.

Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

ASN-2019-12715
Sammanfattning

Från socialtjänst Norr föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


4.

Utredning från socialtjänst Norr
Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

ASN-2019-12722
Sammanfattning

Från socialtjänst Väster föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


5.

Utredning från socialtjänst Väster
Social rapport till Rumänska Centralmyndigheten

ASN-2019-12724
Sammanfattning

Från socialtjänst Innerstaden föreligger rapport och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


6.

Social rapport från socialtjänst Innerstaden
Yttrande till Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4610-19

ASN-2019-12821
Sammanfattning

Från socialtjänst Innerstaden föreligger förslag till yttrande.
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Beslutsunderlag



7.

Yttrande till Kammarrätten i Göteborg mål.nr: 4610-19
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö mål.nr: 7951-19 och överklagan
Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken

ASN-2019-12755
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


8.

Utredning vårdnadsöverflyttning
Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

ASN-2019-12757
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


9.

Utredning vårdnadsöverflyttning
Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

ASN-2019-12759
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


10.

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

ASN-2019-12760
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag
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11.

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

ASN-2019-12761
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


12.

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

ASN-2019-12762
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


13.

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

ASN-2019-12763
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


14.

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

ASN-2019-12768
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag
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15.

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

ASN-2019-12769
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


16.

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

ASN-2019-12770
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


17.

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

ASN-2019-12771
Sammanfattning

Från familjerättsbyrån föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


18.

Utredning faderskap
Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för
barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person
2019-08-27
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ASN-2019-202
Sammanfattning

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

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om ändrad utbetalning från
Försäkringskassan gällande ansökan ASN-2019-202, handlingarna 1–28.
Beslutsunderlag































G-Tjänsteskrivelse - Begäran till Försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan
lämplig person
Norr- Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Väster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Väster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Innerstaden - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Väster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
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19.

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Sara Kleijsen Åhlander, avdelningschef, informerar.
20.

Avrop från Jobbpakten 2019

ASN-2019-10459
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget för 2019 anges att fler Malmöbor ska komma i arbete genom
att fler ska erbjudas kommunala arbetsmarknadsanställningar och att staden verkar för att fler
”enkla jobb”, till exempel städ och grönyteskötsel, skapas i egen regi.
Vidare anges att arbetet med Jobbpakten förstärks genom att inrätta så kallade
Välfärdstalanger, en kombination av utbildning och arbete, i syfte att möta
kompetensförsörjningsbehovet i välfärden samtidigt som fler Malmöbor når en egen
försörjning.
Arbetsförmedlingens reformering och neddragningar i kombination med ett anvisningsstopp
till extratjänster medför att arbetet med åtgärdsanställningar blir fördyrande genom högre
medfinansieringsgrad.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 6 120 tkr från
kommunstyrelsen för insatser kopplade till Jobbpakten för genomförda och planerade
insatser under 2019.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om 6 120 tkr från kommunstyrelsen
avseende de insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och
socialnämnden har genomfört och planerar att genomföra under 2019.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag



21.

§181 Avrop från Jobbpakten 2019
G-Tjänsteskrivelse - Avrop Jobbpakten 2019
Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads köp av
boende med stöd
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ASN-2018-22411
Sammanfattning

Konkurrensverket uppmärksammade i december 2018 genom omvärldsbevakning att Malmö
stad köpt stödboenden utan att annonsera i enlighet med gällande
upphandlingsbestämmelser. I en skrivelse daterad 2018-12-19 ombads Malmö stad redogöra
för vad som hänt.
Konkurrensverkets begäran initierades utifrån SVT Skånes granskande reportageserie
avseende en specifik extern leverantör av boende med stöd som arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i Malmö stad har använt sig av. I reportagen beskrivs det att
förvaltningen beviljat personer bistånd till boende med stöd i en gemensam lägenhet via den
berörda externa utföraren. SVT tar även upp att Malmö stad inte har upphandlat tjänsten
som köpts av utföraren.
Konkurrensverket efterfrågar i skrivelsen kopior på avtal som har ingåtts mellan 2016-01-01
och 2018-12-31. Utifrån begäran redovisade arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
Malmö stad uppgifter gällande den leverantör som SVT berört i sin granskning samt de
leverantörer som vanligen används som alternativ till granskad leverantör för aktuell
målgrupp. Efter det har Konkurrensverket begärt in ytterligare uppgifter.
Utifrån begäran om komplettering 2019-04-02 lämnade arbetsmarknad- och
socialförvaltningen 2019-04-30 ett svar och en förteckning med uppgifter om såväl skriftliga
som muntliga avtal avseende ”boende med stöd” beslutade av förvaltningen under 2018 och
2019, vilka leverantörer som avtal ingåtts med, när beslut fattades om avtalen, tidsperioden
som avtalen omfattat samt avtalens värde. I svaret uppgavs att redovisade avtal kan gälla olika
kategorier av ”boenden med stöd” från olika typer av leverantörer.
Med anledning av förvaltningens svar och förteckning, i vilken framkom att inköpen rör
tjänster av olika slag, beslutade Konkurrensverket om tillsyn och begärde 2019-05-14
ytterligare uppgifter om vilka de olika tjänster är och vilka köp som gjorts av respektive tjänst
samt en redovisning av alla fakturor som styrker de muntliga avtalen, vilken typ av tjänst och
till vilket värde. Kompletterande uppgifter och handling har samlats in för att vara
Konkurrensverket tillhanda senast 2019-08-28.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknad- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Konkurrensverkets
upphandlingstillsyn avseende Malmö stads köp av boende med stöd enligt förvaltningens
förslag och skickar yttrandet till Konkurrensverket.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
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Beslutsunderlag












22.

§176 Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads köp av boende
med stöd
G-Tjänsteskrivelse Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads
köp av boende med stöd
Bilaga 1 - Utredning med anledning av uppgifter om brister i hantering vid
utredning, beslut och uppföljning i boende med stöd
Bilaga 2 - Protokollsutdrag §458 Information avseende boende med stöd 2018-1219
Bilaga 3 - Konkurrensverket, skrivelse 2018-12-19
Bilaga 4 - Konkurrensverket, skrivelse 2019-03-28
Bilaga 5 - Konkurrensverket, skrivelse 2019-05-14
Förslag till yttrande - reviderad version - Kompletterande uppgifter avseende
boende med stöd
Bilaga till yttrande
Förslag till yttrande- konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads
köp av boende med stöd
Inspektion vid Enebackes barn- och familjeinstitution

ASN-2019-10908
Sammanfattning

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) gjorde den 23 maj och 17 juni 2019 en oanmäld
inspektion vid Enebackens barn- och familjeinstitution. IVO översände därefter
inspektionsprotokoll, enkätsvar från verksamheten, enkätsvar från barn samt
tjänsteanteckning efter samtal med sektionschef. Verksamheten har möjlighet att inkomma
med synpunkter på de inkomna handlingarna men har inget ytterligare att tillägga.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna inkomna handlingar och ej
lämna in ytterligare synpunkter till Inspektions för vård och omsorg.

Beslutsunderlag










§177 Inspektion vid Enebackes barn- och familjeinstitution
G-Tjänsteskrivelse - Inspektion vid Enebackens barn- och familjeinstitution
Protokoll fört vid inspektion på Enebackens barn- och familjeinstution 2019-05-23
Enkät till dig som ansvar för ett HVB- svar till IVO
Barnenkätsvar Enebackens barn och familjeinstitution maj 2019 - svar från två barn
Begäran om anstånd från IVO i ärendet 10840/2019
Beviljad anstånd från IVO i ärendet 10840/2019
Kommunicering av beslutsunderlag
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23.

Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd, STK-2019-668

ASN-2019-7490
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att inkomma med
yttrande avseende motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig positiv till att frågan om kraftfulla insatser för
att möjliggöra för personer som beviljas försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska kunna ta
sig in på arbetsmarknaden uppmärksammas.
Mot bakgrund av att ansvaret för frågan är fördelat både mellan stat och kommun, och inom
kommunen mellan olika nämnder i Malmö stad är det viktigt att understryka att
arbetsmarknads- och socialnämnden är en av flera aktörer som kan bidra med viktiga delar av
en helhetslösning.
Förvaltningen bedömer att frågans komplexitet behöver belysas utifrån ansvarsfördelning och
gällande lagstiftning. Ekonomiskt bistånd beviljas inte kravlöst, stöd för bedömningar finns
att hämta i förarbeten och rättspraxis. Arbetslösa personer måste stå till arbetsmarknadens
förfogande vilket bland annat inkluderar att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt ta
del av kompletterande kommunala arbetsmarknadsåtgärder om så bedömts lämpligt.
Antalet Malmöbor som är inskrivna vid arbetsmarknadsavdelningen har ökat med 70 procent
vid en jämförelse mellan perioden januari till maj 2019 och motsvarande period 2017.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om
aktivitetskrav vid försörjningsstöd enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen anse motionen vara
besvarad.
Beslutsunderlag









§178 Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd, STK-2019-668
G-Tjänsteskrivelse Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd
Förslag till yttrande - reviderad version - Motion av Torbjörn Tenghammar (M)
angående aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Förslag till yttrande - Motion av Torbjörn Tenghammar (M) angående aktivitetskrav
vid försörjningsstöd
Bilaga A Process för inskrivning på arbetsmarknadsavdelningen 18-29 år
Bilaga B Process för inskrivning på arbetsmarknadsavdelningen 30 år +
Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid försörjningsstöd

11



24.

Följebrev Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd, STK-2019-668
Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet

ASN-2018-22103
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde år 2018 en granskning av Malmö stads arbete mot hemlöshet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade i ett yttrande 2019-02-22 vilka åtgärder som
planeras och som pågår utifrån stadsrevisionens rekommendationer. Revisorskollegiet har
begärt att nämnden senast 2019-09-02 redovisar vilka åtgärder som vidtagits och redogör för
vilken effekt dessa har haft i verksamheten.
I tjänsteskrivelsen redovisas de åtgärder som vidtagits samt vilken effekt dessa har haft på
verksamheten.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende redovisning av
åtgärder och effekten av dessa efter stadsrevisionens granskning av hemlöshetsarbetet i
Malmö stad, enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.

Beslutsunderlag





25.

§179 Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet
Förslag till yttrande om redovisning av åtgärder efter stadsrevisionens granskning av
Malmö stads arbete med hemlöshet
G-Tjänsteskrivelse Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet
Missiv, granskning av Malmö stads arbete med hemlöshet, begäran om yttrande
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019

ASN-2019-272
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap 6 h § SoL lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut samt över hur många gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts.
Nämnden ska enligt 16 kap 6 g-f §§ SoL rapportera detsamma till
kommunens revisorer samt anmäla när ett tidigare rapporterat beslut har verkställts.

12

I aktuell rapport som avser andra kvartalet 2019 rapporteras tretton ej verkställda beslut och
det finns inget att rapportera gällande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader efter avbruten verkställighet.

Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal
2 2019 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL
kvartal 2 2019 och överlämnar den till revisorskollegiet.

Beslutsunderlag





26.

§180 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019
G-Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2019
Rapportering enligt 16kap 6 f-g §§ SoL Kvartal 2
Rapportering enligt 16kap. 6h §§ SoL Kvartal 2, 2019
Rätt att företräda arbetsmarknads- och socialnämnden och
arbetsmarknads- och socialförvaltningen

ASN-2019-12396
Sammanfattning

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda
nämnden/förvaltningen. Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till
enskilda avtal och ansökningar av olika slag. På nämndens sammanträde 190102, §7,
fastställdes vilka som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen.
Med anledning av ny ordförande och ny ekonomichef föreslås nämnden fatta ett nytt beslut.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ordförande Rose-Marie Carlsson (S) och
ekonomichef Luisa Hansson har rätt att underteckna avtal, ansökningar och liknande
handlingar för arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsmarknads- och
socialförvaltningens räkning inom dess ordinarie verksamhet.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ekonomichefens rätt att företräda
arbetsmarknads- och socialnämnden och arbetsmarknads- och socialförvaltningen enligt
beslutet ovan även gäller den som sätts i dennes ställe.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag



§182 Rätt att företräda arbetsmarknads- och socialnämnden och arbetsmarknadsoch socialförvaltningen
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27.

G-Tjänsteskrivelse - Rätt att företräda arbetsmarknads- och socialnämnden och
arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Revidering av tider för budgetkonferens, temadagar och
verksamhetsbesök för arbetsmarknads- och socialnämndens
förtroendevalda

ASN-2019-12397
Sammanfattning

I ärendet finns förslag till revidering av tider för budgetkonferens, temadag och
verksamhetsbesök för 2019. Ärendet föranleds av att en ny ordförande valts under hösten
2019.
Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde tider för budgetkonferens, temadagar och
verksamhetsbesök för nämndens förtroendevalda på mandatperiodens första sammanträde
190102, § 4.
Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om att genomföra
mål- och budgetkonferens den 25 november 2019 i stället för som tidigare beslutat datum 23
oktober.
Temadag föreslås den 4 september 2019 samt att temadag 11 oktober utgår.
Verksamhetsbesöksdag föreslås flyttas till 11 oktober. Tidigare beslutat datum för
verksamhetsbesöksdag är 15 november.

Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer att genomföra mål- och
budgetkonferens den 25 november 2019.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer temadag till 4 september samt att
verksamhetsbesöksdag genomförs 11 oktober.
Beslutsunderlag




28.

§183 Revidering av tider för budgetkonferens, temadagar och verksamhetsbesök
för arbetsmarknads- och socialnämndens förtroendevalda
G-Tjänsteskrielse - Revidering av tider för budgetkonferens, temadagar och
verksamhetsbesök för arbetsmarknads- och socialnämndens förtroendevalda
Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter
och nämndens ordförande
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ASN-2019-215
Sammanfattning

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

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





























Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade
ledamöter och nämndens ordförande
Protokoll arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 190815
Protokoll myndighetsutskott 1 2019-06-10
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-05-28
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-06-04
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-06-10
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-06-18
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-06-25
Protokoll myndighetsutskott 3 2019-05-31
Protokoll myndighetsutskott 3 2019-06-14
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-07-02
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-07-12
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-07-09
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-07-16
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-07-23
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-07-30
Protokoll myndighetsutskott förvaltningsövergripande 2019-08-07
Protokoll myndighetsutskott Förvaltningsövergripande 2019-08-09
Tillståndsenheten Delegationsbeslut 190501-190531
Beslut om deltagande på konferens inom Europa - avser direktörs deltagande på
Nordic Social, Health and Care Directors Conference 2019 i Köpenhamn
Tillståndsenheten Delegationsbeslut 190601-190630
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen - HR-avdelningen anställningar 190601190630
Delegationsbeslut Socialtjänst Innerstaden 190601-190731
Delegationsbeslut Socialtjänst Öster 190601-190731
Delegationsbeslut Socialtjänst Väster 190601-190731
Delegationsbeslut Socialtjänst Söder 190601-190731
Delegationsbeslut Socialtjänst Norr 190601-190731
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29.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen delegationsbeslut 190601-190731
Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

ASN-2019-226
Sammanfattning

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

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





















Tjänsteskrivelse - Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Dom - Mål nr 8535-19 - Avslag tillfälligt serveringstillstånd
Avtal om forskarutbildning
Beslut IVO 19-06-27 Utredning om samverkan mellan sociala förvaltningar i
Malmö
MF 190703 Kontrollrapport av livsmedelsverksamhet enligt livsmedelslagen
Beslut KSAU 190617 Riktlinjer för informationssäkerhet 2019
Beslut KS 190611 §146 Malmö stads befolkningsprognos med särskilt yttrande
M+C och SD
Beslut KS 190611 Malmö stad befolkningsprognos 2019-2029 med särskilt yttrande
(M+C) + (SD)
Beslut KS 190611 Hemlöshetskartläggning 2018 med Särskilt yttrande (M+C),
(SD), (V) och (MP
Beslut KS 190611 Återrapportering av Uppdrag budget 2018 - Utreda och föreslå
en mer ändamålenlig organisering av stadens drogförebyggande arbete
Beslut KS 190611 Sammanträdelsetider för kommunstyrelsens beredning,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med Särskilt yttrande (M+C)
Beslut KS 190611 Årlig rapportering från Malmöandan med Särskilt yttrande SD
Beslut KSAU 190610 2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande - En långsiktig,
sammanhållen och dialogbaserad styrning av högskolan
Beslut KSAU 190610 Kommunstyrelsen yttrande - Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning
Beslut KSAU 190624 Ansökan från Rädda Barnen om projektmedel för
Hälsofrämjare Jämlik Hälsa
Beslut KSAU 190624 Ansökan från Tjejer i förening om projektet Malmö berättar
Underrättelse 190612 Bildande av det kommunala naturreservatet
Klagshamnsudden
Granskning av kulturstrategin
Överenskommelse om samverkan mellan Malmö stad och Kriminalvården Region
Syd
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30.

Powerpointpresentation - Resultat Malmöpanelen våren 2019
Förvaltningsråd/skyddskommitté 190605 protokoll med bilagor
Dom Förvaltningsrätten 2019-06-14
Beslut KF 190619 Uppdrag budget 2019 - se över strukturen för styrning, ledning
och utveckling med mål inför budget 2020
Beslut KF 190619 Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad
Beslut KF 190619 Valförslag och avsägelser
Beslut KF 190619 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte verkställs inom tre månader kvartal 1 2019
Beslut KF 190619 Sammanträdelsetider för kommunfullmäktige 2020
Beslut KF 190619 Revidering av avgifter för tillståndsansökningar gällande
tobaksförsäljning
Rapport från kuser och konferenser

Sammanfattning

Förtroendevalda rapporterar från genomförda kurser och konferenser inom ramen för sitt
uppdrag.
31.

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör, informerar.
Beslutsunderlag



32.

Månadsstatistik - arbetsmarknads- och socialnämnden - sammanställning 1907
personer utan uppehållstillstånd
Månadsstatistik - arbetsmarknads- och socialnämnden - sammanställning 1907
Ärende väckt av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) avseende
återkrav för kostnader för akutboende

ASN-2019-13158
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 26
augusti 2019. I initiativet föreslås nämnden uppdra åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att inleda en process i hyresnämnden gällande återkrav av hyror för
uthyrningar i andra hand för akutboenden.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden tar ställning till ärende väckt av Helena Nanne (M)
och Charlotte Bossen (C) avseende återkrav för akutboenden.
Beslutsunderlag
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Nämndsinitiativ angående återkrav

