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§

1

Fastställande av dagordning

Beslut

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

2

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-18610

Paragrafen är justerad
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§

3

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-744

Paragrafen är justerad
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§

4

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-743

Paragrafen är justerad
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§

5

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-742

Paragrafen är justerad
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§

6

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-715

Paragrafen är justerad
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§

7

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-707

Paragrafen är justerad
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§

8

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-705

Paragrafen är justerad
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§

9

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-703

Paragrafen är justerad
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§

10

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-702

Paragrafen är justerad
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§

11

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-704

Paragrafen är justerad
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§

12

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-716

Paragrafen är justerad
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§

13

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-499

Paragrafen är justerad
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§

14

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-500

Paragrafen är justerad
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§

15

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19482

Paragrafen är justerad
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§

16

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, informerar.
Beslut

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

17

Nämndsbudget 2020

ASN-2019-252
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en
egen budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2020 innehåller
planeringskommentarer, indikatorer, planering av verksamheten samt redovisning av hur de
ekonomiska resurserna ska användas.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner nämndsbudget 2019 för arbetsmarknadsoch socialnämnden enligt förvaltningens förslag, med av nämnden godkända ändringar.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar nämndsbudget 2019 till kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att presentera mer och
utförligare information inför kommande budgetbeslut.
Mats Högelius (V) deltar inte i beslutet rörande beslutssats 1.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag på nämndsbudget 2020 till förmån
för Moderaternas budgetförslag i kommunfullmäktige.
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag på nämndsbudget 2020 till
förmån för Sverigedemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag på nämndsbudget 2020 till förmån
för Centerpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige.
Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Joel Laguna (L) bifall till förvaltningens förslag på
nämndsbudget 2020.
Janne Grönholm (MP) yrkar att antal kvinnor och män som är hemlösa av strukturella
orsaker samt antal barn i hushåll som är hemlösa av strukturella orsaker läggs till som
indikatorer och att önskat utfall för 2022 ska utgå från samma princip som önskat utfall för
social hemlöshet.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande.
Mats Högelius (V) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om följande tillägg:
1. Att i möjligaste mån undvika flygresor till Stockholm och Göteborg och att nämnden får
information hur många flygresor förvaltningen gör.
2. Att nämnden får mer och utförligare information inför kommande budgetbeslut.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Mats Högelius (V) tilläggsyrkande 1 med hänvisning till Malmö
stads miljöpolicy och bifall till tilläggsyrkande 2.
Linus Nilsson (SD) och Helena Nanne (M) yrkar avslag på Mats Högelius tilläggsyrkande 1.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ämnar ställa proposition på varje yrkande för sig, bifall mot avslag.
Nämnden godkänner beslutsgången.

21

Ordförande ställer först proposition på Helena Nannes (M) avslagsyrkande med hänvisning
till Moderaternas budgetförslag i kommunfullmäktige, bifall mot avslag. Ordförande finner
att nämnden avslår det.
Ordförande ställer proposition på Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande med hänvisning till
Sverigedemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige, bifall mot avslag. Ordförande
finner att nämnden avslår det.
Ordförande ställer proposition på Joacim Ahlqvists (C) avslagsyrkande med hänvisning till
Centerpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige, bifall mot avslag. Ordförande finner att
nämnden avslår det.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer sedan proposition på förvaltningens förslag på
nämndsbudget 2020 enligt sitt eget bifallsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller
förvaltningens förslag på nämndsbudget 2020.
Ordförande ställer sedan proposition på Mats Högelius (V) första tilläggsyrkande mot sitt
eget avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår det.
Ordförande ställer sedan proposition på Mats Högelius (V) andra tilläggsyrkande, med bifall
av Sedat Arif (S). Ordförande finner att nämnden bifaller det.
Sist ställer ordförande proposition på Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande med bifall av
Sedat Arif (S), om strukturell hemlöshet som indikator. Ordförande finner att nämnden
bifaller det.
Övrigt

Under sammanträdet påtalar ersättare Ulla Herbert (L) att det på sidan 27 i budgetförslaget
står att jämställda utbetalningar kan betalas ut, vilket bör ändras till ska. En enig nämnd
instämmer i att kan ändras till ska.
Reservationer

Mats Högelius (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med skriftlig reservation,
bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig mot
beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Joacim Ahlqvist (C) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse - Nämndsbudget 2020
Förslag på Nämndbudget 2020 ASN
§7 Nämndsbudget 2020
Tabell resultaträkning sid. 35-36

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-30
ASN-2019-252: Nämndsbudget 2020

Centerpartiet har i Arbetsmarknads- och socialnämnden yrkat bifall till eget budgetförslag
presenterat i kommunfullmäktige men tyvärr inte fått gehör för vårt yrkande.
Vi reserverar oss därför mot beslutet avseende nämndsbudget 2020 där styrets budget gick
igenom.
Centerpartiet ser att Malmö stad står inför gigantiska utmaningar de kommande åren.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har de senaste åren konstant förbrukat mer medel än vad
budgeten har tillåtit, ändå innehåller styrets förslag till nämndsbudget för 2020 inte tillräckligt med
konkreta åtgärder för att minska kostnaderna.

I dessa tider behövs en tydlig budget med kraftfulla åtgärder för att bryta människor utanförskap
och få fler Malmöbor i arbete.
Vi behöver en budget som både tar ansvar för Malmöborna och för deras skattemedel.

Joacim Ahlqvist

1
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-31
Ärende: Nämndsbudget 2020
ASN-2019-252
Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi står inför stora utmaningar under 2020 och
kommande år. Nämnden har haft enorma underskott i flera år och ingenting tyder på att den
trenden ska brytas eftersom prognoser för 2020 visar en ökad arbetslöshet och ett minskat
bostadsbyggande. Då krävs kraftfulla åtgärder för att minska nämndens kostnader, särskilt för
ekonomiskt bistånd. Förslaget till nämndsbudget för arbetsmarknads- och socialnämnden är
tyvärr närmast innehållslös i det avseendet, vilket blir än mer uppenbart när föredragande
tjänsteman inte själv tror att budgeten kommer att kunna hållas.
Moderaterna hade ett annat budgetförslag i kommunfullmäktige än de styrande partierna, med
kraftfulla förslag för att få fler Malmöbor i arbete och minska nämndens kostnader. Vi yrkade
avslag på förslaget till nämndsbudget med hänvisning till vårt budgetalternativ i
kommunfullmäktige, då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

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

Claes Holmerup (M)
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Reservation
ASN 2019-01-30
Ärende: ASN-2019-252
Nämndsbudget 2020
Sverigedemokraterna yrkade avslag på Nämndsbudget 2020 för ASN. Dels för att vi hade ett annat
förslag i kommunfullmäktige och för att våra förslag i sak skiljer sig mycket från de styrandes förslag
och budget.

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

Max Lundstam (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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Vänsterpartiet
Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden

Ärende: nr 18 / 2020-01-30/ Budget 2020
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om att bifalla budgetförslaget för 2020, till förmån för
budgetförslaget med våra tilläggsyrkanden.
I budgetförslaget för 2020 finns det flera frågetecken som gör det omöjligt att bifalla förslaget så som det är
utformat.
Där finns flera stora förändringar i budgetposterna i jämförelse med föregående års budget, utan att det
beskrivits vad dessa stora förändringar är föranledda av.
Bland annat föreslås en sänkning av posten ”övriga kostnader” i verksamhetsbudgeten för ASF med över 199
miljoner kronor, utan att det är specificerat vad man förväntar sig ska bidra till dessa besparingar.
På intäktsidan förväntas en minskning med 247 miljoner kronor utan att det beskrivs tydligt varför detta är att
förvänta.
Inom Hemlöshetsområdet förväntas kostnaderna att sjunka med cirka 218 miljoner utan att det specificeras på
vilket sätt detta ska gå till.
Inom Ekonomisk bistånd förväntas kostnaderna att minska med nära 200 miljoner samtidigt som vi gick back
med lika mycket under föregående år.
Det är helt uppenbart, vilket har påtalats av mig och Vänsterpartiet tidigare i alla sammanhang, att hela ASN
verksamheten är underfinansierad från Kommunfullmäktige och att budgeten inte på något sätt speglar de
faktiska behov som finns inom Malmö kommun.
Det är dock av stor vikt att om det nu måste göras stora besparingar och förändringar i den nya budgeten i
förhållande till föregående års budget, så måste det framgå väldigt tydligt varför dessa förändringar finns och
på vilket sätt de förväntas kunna uppnås.
Då jag efterfrågat information om detta, fick vi en muntlig redogörelse på nämnden om vad som döljer sig
bakom dessa stora budgetförändringar
Det är dock inte godtagbart att vi som förtroendevalda ledamöter ska besluta om stora neddragningar eller
budgetförändringar från föregående år utan att fått ta del av detta i skriftlig form, i god tid i förväg. Det räcker
inte med en muntlig föredragning för sittande nämnd, denna information måste finnas med i kommande års
budgetförslag.
Vi yrkar därför att vi inför kommande budgetärenden, får en mer utförlig information om vad som döljer sig
bakom siffrorna, i synnerhet då det handlar om stora förändringar. I annat fall kommer vi att yrka
återremiss, vilket var vår ursprungliga intention inför detta beslut, men som vi drog tillbaka då vi ansåg att
informationen nöjsamt klargjorde så mycket att vi avstod från att kräva detta.
I budgeten framgår det att lönekostnaderna för 2020 uppräknas med 1,9% på årsbasis och med 2,5% from
April. Budgeten tar inte höjd för ett löneavtal som kanske är lite mer realistiskt. Detta riskerar att budgeten inte
räcker till för all befintlig personal, utan kan leda till att vi tvingas till att minska på personal. Detta i en tid då vi
vet att det redan är en hårt slimmad organisation personalmässigt.
I sparbetinget på 1 % som är utlagt på varje avdelning och enhet finns inga undantag för neddragning av
personal. Det borde finnas direktiv på att personalneddragningar ska ses som en sista utväg och vara tydliggjort
i budgetarbetet.
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Under Målområde – Stadsutveckling och klimat finns en indikator på minskat flygande till cirka 358 000 km.
Vi efterfrågar en formulering i budgettexten där man understryker vikten av inte flyga mellan Malmö –
Stockholm/Göteborg i samband med tjänsteresor. Enligt kommundirektiven ska det vara minst 3 timmars vinst
enkel resa med flyg, vilket i normalfall aldrig kan uppkomma. Detta borde därför innebära att inga sådana
flygresor borde kunna göras, men ändå görs dem.
Yrkar därför att det ska tydliggöras i vår budgetplan att vi ska komma ner till så nära noll antal flygningar
inom vår förvaltning som möjligt och att det endast i undantagsfall kan göras sådana flygningar. Yrkar också
på att vi i nämnden får reda på hur många tjänsteflygningar till Stockholm/Göteborg som gjorts under 2019.
Malmö 2020-01-30
Mats Högelius
Ord ledamot V
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§

18

Uppföljning av intern kontrollplan 2019

ASN-2019-17580
Sammanfattning

I januari 2019 antog arbetsmarknads- och socialnämnden en intern kontrollplan för 2019.
Planen innehöll årets granskningar och direktåtgärder. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har följt upp planen och sammanställt resultatet av årets granskningar och
direktåtgärder.
I samband med årsuppföljningen har den årliga översynen av nämndens Regler och
anvisningar för arbetet med intern kontroll genomförts. Förvaltningen har bedömt nämndens
regler och anvisningar som ändamålsenliga och inga förändringar föreslås.
Kommunstyrelsen har beslutat om kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av
nämndernas interna kontroll. I ärendet finns arbetsmarknads- och socialnämndens
utvärdering för 2019 bifogad.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200116, § 8.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2019.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner självskattning av intern kontroll 2019 för
arbetsmarknads- och socialnämnden.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder uppföljningen till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Linus Nilsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






§8 Uppföljning av intern kontrollplan 2019
G-Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan 2019
Självskattning intern kontroll 2019 – Arbetsmarknads- och socialnämnden
Uppföljning av intern kontrollplan 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)

Paragrafen är justerad
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Särskillt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-30
Ärende: ASN-2019-17580
Uppföljning av intern kontrollplan 2019

I uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019 förekommer allvarliga brister i flera av
punkterna.
Sverigedemokraterna ser mycket bekymmersamt på att de åtgärder som implementeras ofta inte
motsvarar behovet eller ger konkreta förslag på förbättringar.
(5.2) Malmö stad har som en konsekvens av den oansvariga politik som styret i Malmö fört under
många år, hamnat i en ohållbar situation där vi har en lång kö med barn och ungdomar som är i behov
av familjehemsplaceringar som inte finns. Vidare ser vi en även en risk att jakten på fler familjehem
kan leda till att olämpliga boenden ordineras som familjehem.
Det är också av vikt att anmärka på att det inte verkar finnas en konsekvent inställning till arbetet med
placeringar på de olika socialtjänstavdelningarna. Att alla de utvalda avdelningarna tolkat
instruktionerna olika och haft egna arbetssätt kring de olika insatserna är starkt oroväckande.
(5.5) Enligt uppföljningen har inte kontroll av folkbokföringsuppgifter utförts strax under 30 procent av
ärendena varav hälften av dessa har missats på grund av bristande rutiner. Med tanke på att det
framkommit under det senaste året att mycket grova och omfattande bedrägerier genomförts runt om i
landet där undermåliga kontroller och slapphänt handläggning har fått till följd att miljontals kronor
ekonomiskt bistånd betalats ut till kriminella personer, måste detta anses vara en mycket allvarlig brist.
(5.19) Förekomsten av en relativt hög andel ärenden av otillåten påverkan inom förvaltningen är
oroande.
Hot våld och trakasserier är alltid extremt allvarliga händelser. Var femte person i undersökningen har
blivit utsatt för verbala hot och trakasserier samt att en av tjugo blivit utsatta för fysiska påhopp på
antingen deras person eller egendom. Vidare uppger en av fyra personer att de känner sig otrygga på
sin arbetsplats och tre av tio som varit med om ett försök till otillåten påverkan var inte nöjda med det
stöd de fått. Sammantaget visar på ett stort problem inom förvaltningens arbete mot otillåten
påverkan.
Uppföljningen av 2019 års kontrollplan visar tydligt på att Malmö är en stad i djup kris även om man
försöker framställa verkligheten i ett bättre ljus genom skönmålning.
Det är uppenbart att den nuvarande politiken aggraverar situationen mer för varje år och att det
behövs en ny realistisk politik för att komma till rätta med de stora problem som Malmös styre åsamkat
staden.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-30
Ärende: Uppföljning av intern kontrollplan 2019
ASN-2019-17580
Uppföljningen av intern kontrollplan för 2019 visar på ett antal brister som är ytterst allvarliga,
till exempel den risk som handlar om otillräckligt beslutsunderlag för ekonomiskt bistånd.
Granskningen visar att 9,4 procent av de ärenden som kontrollerats har saknat underlag om
aktivitet och planering samt att 27 procent har saknat dokumenterade och kontrollerade
folkbokföringsuppgifter.
Samtidigt har stadsrevisionen granskat verksamheten ekonomiskt bistånd och konstaterat ett
antal omfattande brister. I rapporten beskrivs bland annat hur arbetsmarknads- och
socialnämnden saknar ett strukturerat arbete med att förebygga och identifiera fusk och
bedrägerier samt att det inte genomförs riktade kontroller där socialtjänsten misstänker att fusk
och bedrägerier förekommer. I den kontexten är det som framkommer av uppföljningen av
intern kontroll särskilt bristfälligt.
Malmö stads kostnader för ekonomiskt bistånd uppgick under 2019 till hela 1,1 miljarder
kronor, ett belopp som ökar varje år och gör Malmö till landets största utbetalare av ekonomiskt
bistånd. För alla skattebetalare och för alla de som lever i Malmös utanförskap och
bidragsberoende är det avgörande att varje krona som betalas ut i bidrag ska göra det till någon
som har rätt till det och varken mer eller mindre än vad lagstiftningen kräver. Det är uppenbart
inte verkligheten i vår stad.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

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

Claes Holmerup (M)
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§

19

Förslag till intern kontrollplan 2020

ASN-2019-17579
Sammanfattning

Intern kontroll handlar om att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en
tillförlitlig ekonomisk rapportering, tillförlitlig information om verksamheten samt att
verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att
säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga
fel.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska varje år anta en intern kontrollplan. I planen samlas
de direktåtgärder och granskningar som ska utföras under året.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200116, § 9.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner intern kontrollplan 2020 för
arbetsmarknads- och socialnämnden med de av arbetsmarknads- och socialnämndens
arbetsutskotts godkända tillägg.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar intern kontrollplan till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Linus Nilsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






§9 Förslag till intern kontrollplan 2020
G-Tjänsteskrivelse - Förslag till intern kontrollplan 2020
Internkontrollplan ASN 2020 reviderad efter ASNAU 200116
Bilaga - Riskanalys 2020 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-30
Ärende: Punkt 20. Förslag till intern kontrollplan 2020

Sverigedemokraterna välkomnar många utav granskningarna som presenteras i
förslaget till intern kontrollplan för år 2020.

Det är välkommet att nämnden avser granska bristande tillgång till familjehem, som
berör en väsentlig del utav nämndens ansvar och syfte. Vidare är det bra att
nämnden avser granska risken för att misstänkta bidragsbrott inte polisanmäls.
Malmö stad är speciellt utsatt för bidragsbedrägeri och det bör självfallet inte
möjliggöras eller uppmuntras från kommunala verksamheter.

____________________________
Simon Enqvist

____________________________
Linus Nilsson

Med instämmande av
____________________________
Max Lundstam

____________________________
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-30
Ärende: Förslag till intern kontrollplan 2020
ASN-2019-17579
Förslaget till intern kontrollplan för 2020 innehåller flera viktiga kontrollmoment för att försöka
säkerställa ordning och reda, inte minst i arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi och
utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Stadsrevisionens granskning av verksamheten
ekonomiskt bistånd konstaterar ett antal omfattande brister och även om planen för intern
kontroll 2020 innehåller ett antal moment som rör just det som revisionen kritiserar är vi
bekymrade över förvaltningens möjlighet att åtgärda de enorma brister som finns. Det saknas
ett strukturerat arbete med att förebygga och identifiera fusk och bedrägerier, det genomförs
inte riktade kontroller där socialtjänsten misstänker att fusk och bedrägerier förekommer och
det görs inte en tillräcklig uppföljning och analys av nämndens kostnader. För att få ordning på
detta saknas också kraftfulla insatser från de styrande partierna för att få fler Malmöbor i arbete
och minska arbetsmarknads- och socialnämndens kostnader.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

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

Claes Holmerup (M)
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§

20

Medborgarförslag avseende utveckling av beroendevård

ASN-2019-15409
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden mottog 2019-10-06 ett medborgarförslag avseende
utveckling av beroendevård.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärenden 200116, § 10.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende medborgarförslag
gällande utveckling av beroendevård, enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till förslagsställaren.
Beslutsunderlag






§10 Medborgarförslag avseende utveckling av beroendevård
G-Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag avseende utveckling av beroendevård
Förslag till yttrande - Medborgarförslag avseende utveckling av beroendevård
Skrivelse till medborgarförslag

Paragrafen är justerad
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§

21

Idéburet offentligt partnerskap Hela Människan, Noomi

ASN-2019-17494
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit ett initiativ om att ingå ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Föreningen Hela Människans i Malmös verksamhet Noomi
kring insatser för att minska tvångsarbete och sexuell exploatering av framför allt kvinnor på
thaimassagesalonger i Malmö.
Insatserna har utformats utifrån behovskartläggningar som både arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och föreningen Hela Människans verksamhet Noomi, utfört.
Kartläggningarna visar på att det förekommer sexuell exploatering och illegal verksamhet som
koppleri och köp av sexuella tjänster och ett behov av ytterligare information och
uppsökande insatser för målgruppen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser behovet av ytterligare insatser för målgruppen
och samarbetet över sektorsgränserna inom området bedöms fördelaktigt för alla parter.
Verksamheten Noomi är väletablerad och har ett gott samarbete med förvaltningen sedan
tidigare.
Enligt förvaltningens förslag finansierar arbetsmarknads- och socialförvaltningen en
samordnare som anställs av Hela Människan i Malmö, Noomi, med 350 000 kr per år.
Förvaltningen ingår också i partnerskapet med del i en befintlig tjänst för samordning av
Malmö stads insatser. Perioden för partnerskapet skrivs inledningsvis på ett år med möjlighet
till förlängning på två år.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200116, § 11
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad och
Hela Människan i Malmös verksamhet Noomi
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Beslutsunderlag






§11 Idéburet offentligt partnerskap Hela Människan, Noomi
G-Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om IOP Hela Människan, Noomi
Uppsökande projekt Thaimassagesalonger i Malmö 2017
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap - Förslag

Paragrafen är justerad
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§

22

Redovisning av beviljade medel 2019 för
jämställdhetsintegrering, antidiskriminering, barnrätt och
nationella minoriteter

ASN-2019-17557
Sammanfattning

Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter delar sedan
2017 ut bidrag till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnets rättigheter och
nationella minoriteter. Inför verksamhetsåret 2019 ansökte arbetsmarknads- och
socialnämnden om och beviljades utvecklingsmedel till arbetet med jämställdhetsintegrering,
antidiskriminering och barnets rättigheter. De medel som beviljades har i enlighet med de
ansökningar som skickades till kommunstyrelsen i huvudsak använts till kompetenshöjande
insatser.
Enligt anvisning ska de nämnder som har beviljats medel redovisa vilka insatser som har
gjorts under året. Redovisningen ska göras i en särskild mall framtagen av kommunstyrelsen.
Föreliggande ärende behandlar arbetsmarknads- och socialnämndens redovisning. De
utvecklingsinsatser som har genomförts finns närmare beskrivet i ärendets bilagor.
Sammantagen bedömning är att de insatser som har möjliggjorts genom kommunstyrelsens
tilldelade medel stödjer inriktningen för utvecklingsarbetet inom nämndens verksamheter
samt har bidragit till att öka kunskapen kring rättighetsperspektiv i relation till förvaltningens
kärnuppdrag.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200116, § 12.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen av beviljade medel under
2019 till insatser för jämställdhetsintegrering, antidiskriminering, barnrätt och nationella
minoriteter.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder redovisningen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag







§12 Redovisning av beviljade medel 2019 för jämställdhetsintegrering,
antidiskriminering, barnrätt och nationella minoriteter
G-Tjänsteskrivelse Redovisning av beviljade medel 2019 för
jämställdhetsintegrering, antidiskriminering, barnrätt och nationella minoriteter
Redovisning sökta medel stk-2018-1304
Redovisning sökta medel stk-2018-1306
Redovisning sökta medel stk-2018-1307

Paragrafen är justerad
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§

23

Internationell redovisning 2019

ASN-2019-17886
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har uppdragits av kommunstyrelsen att redovisa
förvaltningens internationella arbete under 2019. Varje år sammanställs Malmö stads
internationella arbete till kommunstyrelsen med syfte att tydliggöra nyttan med den
internationella verksamheten i kommunen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200116, § 13.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar redovisningen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag





§13 Internationell redovisning 2019
G-Tjänsteskrivelse - Redovisning av internationellt arbete 2019
Redovisning av internationellt arbete 2019, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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§

24

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19195

Paragrafen är justerad
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§

25

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19183

Paragrafen är justerad
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§

26

Information från förvaltningsdirektören

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
Förvaltningen informerar om:
- Natalie Stade om förordnad ledamot och allmän info om sekretess
- Jonas Magnusson informerar om samarbetet med föreningen Kontrapunkt
Förvaltningsdirektören informerar om:
- Arbetet med förvaltningens omorganisation fortskrider. Den övergripande
organiseringen planeras att träda i kraft den 1 februari med genomförandefas fram till
den 30 juni 2020.
- Förvaltningen arbetar med årsanalysen och börjar förbereda inför budget 2021.
- Stadsrevisionen kommer genomföra ett antal fördjupande granskningar under 2020,
varav ett flertal kan beröra arbetsmarknads- och socialnämnden. Granskningarna är ett
bra underlag till nämndens/förvaltningens pågående utvecklings- och förbättringsarbete.
Revisionsrapport om ekonomiskt bistånd inkom den 27 december och ska besvaras av
nämnden i mars månad.
Beslutsunderlag




Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden - personer utan
uppehållstillstånd - dec 2019
Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden - dec 2019

Paragrafen är justerad
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§

27

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

ASN-2020-1122
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 Nina Frank från och med
2020-02-03.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Avdelningschef socialtjänst Söder
Enhetschef Barn och Familj Utredning socialtjänst Söder
Förordnad tjänsteperson
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ASN 100130 - Förordnande tjänstepersoner att fatta beslut i
ärenden där socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU

Paragrafen är justerad

