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Fastställande av dagordning

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer dagordningen.
Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2151

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2333

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2134

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2137

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2142

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2125

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2127

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2130

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2146

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2147

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2149

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2150

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-2148

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19483

Paragrafen är justerad
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§

44

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, informerar nämnden.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag



Arbetsmarknadsinformation arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21

20

§

45

Avrop från Jobbpakten

ASN-2020-789
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gavs i Malmö stads budget 2018 i uppdrag att med berörda nämnder
genomföra en Jobbpakt med Malmöborna (Budget 2018 med plan för åren 2019–2023, STK2017-192). I kommunstyrelsens budget för 2020 har avsatts 22 000 000 kr för insatser
kopplade till Jobbpakten och som bidrar till kompetensförsörjningen i Malmö men som inte
ryms inom befintliga anslag (Nämndsbudget 2020 - Finansiering STK-2019-1675).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
föreslår att var nämnd för sig ansöker om medel från Jobbpakten för att genomföra insatser
som bidrar till att realisera Jobbpaktens intentioner och samtidigt påverka måluppfyllelsen av
kommunfullmäktiges mål:
Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera,
Malmö stad ska verka för att en större andel Malmöbor som är självförsörjande.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tillsammans med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen analyserat behov och identifierat ett antal förslag på insatser
och utvecklingsområden som kan komma att genomföras var för sig, samordnat, integrerat
eller i direkta samarbeten mellan förvaltningarna.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 17 800 000 kr från
kommunstyrelsen för planerade insatser för 2020 i enlighet med Jobbpaktens intentioner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ansöka om 11 312 500 kr från
kommunstyrelsen för planerade insatser för 2020 i enlighet med Jobbpaktens intentioner.
Ansökta medel avser kostnader som uppstår utifrån respektive nämnds verksamhet för att
kunna genomföra de föreslagna insatserna.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 24.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om 17 800 000 tkr från kommunstyrelsen
för insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och socialnämnden planerar att
genomföra under 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




§24 Avrop från Jobbpakten
G-Tjänsteskrivelse - Avrop från Jobbpakten
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Årsanalys 2019

ASN-2019-17581
Sammanfattning

Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av det ekonomiska utfallet, uppföljning
av nämndens mål samt redogörelse för viktiga händelser i verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och
resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår till -122 miljoner kronor. Resultatet
för ekonomiskt bistånd uppgår till -199 miljoner kronor. Inom hemlöshetsramen redovisas
ett underskott om 55 miljoner kronor och inom ramen för statsbidrag till flyktingar ett
överskott om 70 miljoner kronor.
I Nämndsbudget 2019 antog arbetsmarknads- och socialnämnden 17 nämndsmål som
omfattar samtliga kommunfullmäktigemål. Sammantaget bedöms tre mål ha uppnåtts och 14
mål ha delvis uppnåtts.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 25.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner årsanalys 2019 och skickar den 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.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Max Lundstam (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag








§25 Årsanalys 2019
G-Tjänsteskrivelse - Årsanalys 2019
Årsanalys Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019, version efter AU
Bilaga 1. Uppföljning av åtaganden ASF 2019
Bilaga 2. Uppföljning av arbetsmiljön
Bilaga 3. Aktiva åtgärder
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: Årsanalys 2019
ASN-2019-17581
Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi är allt annat än en framgångssaga. Nämndens
kostnader kan närmast beskrivas som svarta hål, där underskotten växer för varje år. Samtidigt
drabbas Malmöborna varje dag av det utanförskap som skapats efter decennier av
socialdemokratisk bidragspolitik.
Moderaterna och Centerpartiet har vid flertalet tillfällen under 2019, och många år tillbaka, lagt
mängder av förslag för fler Malmöbor i arbete med egen bostad och därmed minskade kostnader
för nämnden. Socialdemokraterna och Liberalerna har vid varje tillfälle varit ointresserade av
att vidta de kraftfulla åtgärder som behövs.
Det totala underskottet för nämnden uppgår till 306 miljoner kronor. De tre stora ramar, som
tillsammans utgör nämndens verksamhet som riktas till Malmöborna, har tillsammans ett
underskott på 376 miljoner kronor. Detta har inte ens arbetsmarknads- och socialnämnden ett
ekonomiskt ansvar för. Istället tillåts kostnaderna skena år efter år och för varje krona blir
avståndet mellan utanförskapet och arbetsmarknaden större för varje krona.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2020-02-21
Årsanalys 2019
Diarienr: ASN-2019-17581
Vi ser med oro på det stora underskottet i nämnden. Det är inte hållbart att nämnden år
efter år dras med stora underskott. Därför välkomnar vi att kommunstyrelsen har gett
stadskontoret i uppdrag att tillsammans med förvaltningen göra en översyn av
nämndens ekonomi. Det är också värt att komma ihåg att bakom siffrorna finns hårt
arbetande socialsekreterare som varje dag gör sitt bästa för att hjälpa Malmöbor som är
i behov av stöd. Politikens uppgift är även i fortsättningen att ge våra socialsekreterare
förutsättningar att genomföra sitt livsviktiga jobb.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot
Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt, ersättare

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

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 19/2020-02-21/ Årsanalys 2019
Ännu ett bokslut och årsrapport för ASN har presenterats som visar ett sammanlagt
underskott på över tre hundra miljoner kronor. Detta trots att olika former av
effektiviseringar och besparingar har genomförts av förvaltningen och nämnden under de
senaste åren.
Det har sagts flera gånger från oss i Vänsterpartiet på nämndesammanträdena, att hela
verksamheten från början har varit underfinansierad. Trots att verkligheten i Malmö har
förändrats drastiskt under flera år så har man inte tagit höjd för detta fullt ut i
budgetberedningen.
I sin iver att ständigt spara pengar så har inte full kostnadstäckning beviljats, utan
nedskärningar har gjorts med samma hand som nya budgetpengar har fördelats. Allt för att
maskera att det egentligen handlar om neddragningar trots att den nya budgeten har ett
något högre belopp än året innan.
Det har inneburit att ASN inte har fått full kostnadstäckning för de ökade kostnader man har
beräknat och ännu mindre har man visat vilja till att justera den sedan flera år alldeles för
låga budgeten för hela ASF.
Det måste till en genomgång och analys av Malmö stads faktiska behov av resurser för hela
verksamheten inom ASF. Det går inte längre att lappa och laga på en redan
verklighetsfrånvänd budget.
Nu gäller det att backa, analysera, göra rätt och göra om så att ASN och ASF kan få en
realistisk budget att arbeta utifrån framöver.

Mats Högelius
Ledamot V
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Särskillt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: ASN-2019-17581
Årsanalys 2019
I årsanalysen för 2019 står det helt klart att styret i Malmö åter igen misslyckats med att driva igenom
förbättringar inom Malmö stad.
Man fortsätter på den inslagna vägen med både ineffektiva och dyra satsningar, många av vilka
historiskt har haft en låg eller negativ effekt på välfärden för Malmös invånare.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd som betalas ut fortsätter att öka år för år och trots lågt satta
ambitioner misslyckas man ändå med att uppnå samtliga uppsatta mål när det kommer till att få
Malmöbor självförsörjande.
Vi kan också dessvärre konstatera att fokuset på hög-subventionerade arbetstillfällen fortsätter.
Extratjänster är enormt dyra för kommunen och har en bevisat låg effekt för att få in människor på den
ordinarie arbetsmarknaden efter det att subventioneringen avslutats. Samtidigt tränger kostnaderna för
dessa tjänster undan andra mer kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder som kan uppvisa bättre
resultat på sikt. Det är också viktigt att understryka att extratjänsterna också skapar en obalanserad
situation för de människor som för närvarande är korttidsarbetslösa, då de inte får möjligheter att
konkurrera om arbetsplatser på lika villkor.
Det går även att konstatera att trots uppfyllda mål inom ”En trygg stad” så känner Malmöborna sig
fortfarande historiskt sätt väldigt otrygga i det offentliga rummet.
Trotts en minskning av det absoluta antalet brott i Malmö har de våldsbrott som begås blivit både
grövre och kommit betydligt närmre vanliga människor i staden.
Majoriteten av Malmöborna är fortfarande oroliga över att utsättas för brottslighet och nästan en
femtedel har under året avstått någon form av aktivitet på grund av rädsla över att bli utsatt för brott.
Sverigedemokraterna har flertalet gånger påpekat den bristande verklighetsförankringen som råder
hos den nuvarande politiska ledningen i Malmö stad, där samhällsviktiga tjänster sparas in på till
förmån för insatser med låg långtidsavkastning men som har högt politiskt kapital, och där de vanliga
Malmöbornas trygghet och välfärd bortprioriteras för ideologiskt poängplockande som workshops i
intersektionalitet och ”normkreativa förhållningssätt”.
Malmö och Malmöborna förtjänar bättre.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Brukarundersökningen 2019

ASN-2019-18279
Sammanfattning

Under hösten 2019 deltog arbetsmarknads- och socialförvaltningen för fjärde året i rad i den
nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen, samordnad av Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR). Totalt deltog 132 kommuner i undersökningen. Att delta i
undersökningen är ett sätt att följa upp brukarens upplevelse av kvalitet och ett led i att
utveckla verksamheten. Delar av resultaten är indikatorer till målområden i nämndsbudgeten
2019 vilket även gör undersökningen relevant för uppföljning av hur nämndens verksamheter
lever upp till de uppsatta målen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 26.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner sammanställning av resultat Brukarundersökning 2019.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar den till kommunstyrelsen för kännedom
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Särskilda yttranden

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





§26 Brukarundersökningen 2019
G-Tjänsteskrivelse - Brukarundersökning 2019
Sammanställning av resultat - Brukarundersökning 2019
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: Brukarundersökning 2019
ASN-2019-18279
Moderaterna och Centerpartiet anser att brukarundersökningen är ett positivt hjälpmedel i
arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten. Den nationella brukarundersökningen av
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har utförts inom individ- och familjeomsorgen, men
förvaltningen har valt att lägga till undersökningen inom andra verksamhetsområden som
exempelvis arbetsmarknad och det ser vi väldigt positivt på.
Det framgår också att det är betydligt fler som deltagit i undersökningen och att det till och med
har högst svarsfrekvens i hela landet vilket är positivt. Jämfört med tidigare år ser vi också att
det numera inte är någon större skillnad på insatserna utifrån könen och det är en positiv trend.
Det arbete som bidragit till denna positiva effekt bör fortgå. I sammanställningen kan man
också läsa att man nu valt att lägga till ensamkommande och att även de svaren är uppdelade
utifrån kön. Detta leder till att de svaren inte kan redovisas till SKR på grund av att ingen annan
kommun har gjort det, vilket gör att svaren inte är jämförbara. Vi tycker att undersökningar är
positiva men bör vara jämförbara och när det görs nationella brukarundersökningar ska de
redovisas på samma sätt som resterande kommuner för att kunna få ut något av
undersökningen.
Brukarundersökningen visar också att de inom ekonomiskt bistånd i Malmö är långt mer
positiva till sina insatser än riket och det är bra, men tanken slår oss ändå om det inte beror på
att Malmö stad är generösa med utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Även resultatet för
missbruks- och beroendevården där upplever kvinnor att de lättare kan komma i kontakt med
sina socialsekreterare än män. Det är anmärkningsvärt att så många män upplever svårighet
med att komma i kontakt med sin socialsekreterare då vi haft uppmärksammade fall i
förvaltningen där brukaren kunnat utsättas för allvarlig fara på grund av att den inte kunnat
komma i kontakt med sin socialsekreterare. Fortsättningsvis hade vi gärna sett någon skrivelse
kring hur förvaltningen tänkt att ta sig an den utmaningen.
Sammantaget är det en bra brukarundersökning med en hel del positiv utveckling men vi ser
trots det att det behöver kompletteras med vad vi framför i detta särskilda yttrande.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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Patientsäkerhetsberättelse 2019

ASN-2019-17578
Sammanfattning

Det övergripande målet med patientsäkerhetsarbetet är att verka för att arbetsmarknads- och
socialnämndens målgrupper ges möjlighet till en god hälsa samt att de erbjuds god och säker
vård på lika villkor inom ansvarsområdet för hälso- och sjukvårdsuppdraget.
Arbetet under året med att säkra kvaliteten inom området har utgått från de
rekommendationer som gjordes i genomförd kartläggning 2018. Den huvudsakliga
inriktningen 2019 har varit att se över och tydliggöra ansvars- och ledningsfrågorna inom
arbetsmarknads- och socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsverksamhet. De processer som
startats under året kommer fortsätta under 2020.
Arbetsmarknads- och socialnämndens ska varje år senast 1 mars upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. I den beskrivs hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat,
hur patientsäkerheten har följts upp och hur risker har analyserat samt hur samverkan med
aktuella aktörer har skett för att förebygga vårdskador. Patientsäkerhetsberättelsen ska även
redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 27.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen 2019.
Beslutsunderlag





§27 Patientsäkerhetsberättelse 2019
G-Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2019
Patientsäkerhetsberättelse 2019 ASN
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Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL
2017:30)

ASN-2019-16960
Sammanfattning

Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet bedrivs hälso- och sjukvård
genom att personal är anställd utifrån hälso- och sjukvårdslegitimation.
Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska det där det bedrivs hälso- och
sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen
har det övergripande ansvaret för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet,
samordning och säkerhet. Verksamhetschefens arbetsuppgifter ska vara angivna och
beslutade av nämnd, se bilaga 1.
Det finns inget krav på att en verksamhetschef ska ha viss kompetens, utan utbildning,
erfarenhet och personliga egenskaper är avgörande för om en person är lämplig att inneha
befattningen. Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och det kan inte överlåtas
till någon annan. Däremot kan och bör verksamhetschefen i vissa fall, mot bakgrund av sin
kompetens, uppdra åt annan person att utföra enskilda uppgifter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör bedömningen att Petra West Stenkvist,
enhetschef inom den strategiska avdelningen bör utses till verksamhetschef för den hälsooch sjukvård som bedrivs inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde,
då denna bedöms besitta den kompetens och lämplighet som krävs.
Detta beslut ersätter tidigare beslut om verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen i
arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN-2017-645).
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås samtidigt att utse sjuksköterska Charlotta
Rosing, hälso- och sjukvårdssamordnare ASF att svara för anmälningsskyldigheten enligt lex
Maria, då denne har i sitt uppdrag att svara för medicinska ledningsuppgifter på uppdrag av
verksamhetschef.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 28.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser enhetschef Petra West Stenkvist till
verksamhetschef 4 kap. 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) för den hälso- och sjukvård
som bedrivs inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde från och med
21 februari 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Charlotta Rosing att svara för
anmälningsskyldigheten enlig lex Maria, enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden upphäver tidigare beslut om verksamhetschef enligt
Hälso- och sjukvårdslagen i arbetsmarknads- och socialnämnden 2017-06-22 §87 (ASN-2017645).
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Beslutsunderlag






§28 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)
G-Tjänsteskrivelse - Utnämnande av HSL-chef
Kartläggning HSL 2018
Bilaga 1 Verksamhetschefens ansvar och uppgifter
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50

Återrapport avseende ny vägledning bistånd boende med fokus
på barn- och arbetsmiljöperspektivet

ASN-2020-215
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen beslutade i maj 2019 om en vägledning avseende
bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) till boende.
En skriftlig rapport om konsekvenser för barn och arbetsmiljö behandlades av nämnden den
30 oktober 2019. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde att uppdra åt förvaltningen att
göra en skriftlig återrapport i samband med årsanalysen i februari 2020.
I ärendet redogör arbetsmarknads- och socialförvaltningen för aktuella förhållanden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 29.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner återrapport avseende ny vägledning
bistånd boende med fokus på barn- och arbetsmiljöperspektivet.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att återkomma i en skriftlig återrapport i samband med årsanalys i februari 2021.
Yrkanden

Janne Grönholm (MP) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden återremitterar ärendet.
Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Helena Nanne (M), avslag på yrkandet om
återremiss samt att ärendet ska behandlas på sammanträdet.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på Janne Grönholms (MP) yrkande om
återremiss, avslag mot bifall. Ordförande finner att nämnden avslår återremissyrkandet och
att ärendet ska behandlas på sammanträdet.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag, avslag mot bifall.
Ordförande finner att nämnden godkänner återrapport avseende ny vägledning bistånd
boende med fokus på barn- och arbetsmiljöperspektivet och uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma i en skriftlig återrapport i samband med årsanalys i februari
2021.
Reservationer och särskilda yttranden

Janne Grönholm (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga
Simon Enqvist (SD) och Max Lundstam (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
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Beslutsunderlag




§29 Återrapport avseende ny vägledning bistånd boende med fokus på barn- och
arbetsmiljöperspektivet
G-Tjänsteskrivelse - Återrapport avseende ny vägledning
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2020-02-21
Återrapport avseende ny vägledning
Diarienr: ASN-2020-215
Efter påtryckningar från Miljöpartiet fick nämnden i oktober en skriftlig
konsekvensanalys om hur den nya praxisen påverkar barn och
socialsekreterarnas arbetsmiljö. Konsekvensanalysen pekade på ett flertal risker
för barn och det är tydligt att den nya praxisen inte överenstämmer med
barnkonventionen som blev svensk lag i januari.
Konsekvensanalysen hade också allvarliga brister. Drabbade barn och deras
sociala nätverk har inte blivit intervjuade och därav följer analysen inte SKL:s
riktlinjer. Vi konstaterar med sorg att barn inte heller har fått komma till tals i
återraporteringen av den nya vägledningen. Därför yrkade vi på återremiss. Då
vårt yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss.
Det är tydligt att det återstår mycket arbete för att barnens röster ska bli hörda i
de kommunala beslutsprocesserna.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt, ersättare

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

Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 23/2020-02-21/ Återrapport ang. barnperspektivet på vägledning bistånd
Det är bra att vi tillslut fick en rapport med ett barnperspektiv på det nya arbetssättet som
kallas vägledning bistånd.
Detta nya sätt att arbeta med bistånd bostad har kritiserats av oss i vänsterpartiet, då
speciellt barnfamiljer utsätts för en helt onödig ökad stress över sin boendesituation. En
stress som redan finns i det faktum att de är bostadslösa, men som med det nya arbetssättet
bara förstärks och utsätter barnen och deras föräldrar för en helt oacceptabel livssituation.
Det är väl illa nog att vara utan fast bostad, att dessutom inte kunna veta från vecka till
vecka om man har någonstans att bo eller var i så fall man kommer att bo.
Vi har skyldighet numera att beakta barnens situation, varför denna rapport var välkommen.
Det är dock en stor miss att man inte har gett plats och utrymme för barnens egna röster om
sin situation i rapporten. Den innehåller enbart de vuxnas perspektiv på barnens situation.
Det är knappast godtagbart.
Mats Högelius
Ledamot V
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Särskillt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: ASN-2020-215
Återraport avseende ny vägledning bistånd boende med fokus på barn- och
arbetsmiljöperspektivet

I den återrapportering som tilldelats nämnden kan vi se att den nya vägledning har fallit ut med ett
positivt resultat.
Sverigedemokraterna har flertalet gånger i olika ärenden påvisat att många av de människor som
befinner sig i strukturell hemlöshet i många fall både kan och bör ta ett större ansvar för att själva ta
sig ur sin situation, och att den hjälp och de resurser som delges främst ska vara av en sådan art och
omfattning att det uppmanar brukaren till aktivitet istället för passivitet.
Vi kan i återrapporteringen se en tydlighet där de kortare biståndsperioderna skapat bättre
förutsättningar att lyckas bryta sig ur hemlösheten. De tätare interaktionerna med socialsekreterarna
ger större möjligheter att identifiera problemområden och erbjuda hjälp där det behövs. Men framför
allt skapar det nya förhållningssättet ett starkt incitament hos brukarna att mer aktivt söka lösningar på
egen hand.
Sverigedemokraterna anser att detta är ett litet men klart välkommet steg för att ta utvecklingen i
Malmö stad i rätt riktning igen. Vi hoppas att nämnden tar till sig detta utfallet och även i framtida
ärenden inser vikten av egenansvar hos stadens brukare.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd

ASN-2020-370
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att det är viktigt att kvinnor och män som
har behov av det ges tillgång till, och deltar i, grundutbildning i svenska för att möjliggöra en
väg in i samhället för personer som är i behov av försörjningsstöd. I promemorian beskrivs
att förslaget om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) inte innebär någon förändring avseende
gällande rättspraxis eller de krav som redan idag ställs på enskilda försörjningsstödstagare att
vid behov delta i grundutbildning i svenska.
Förvaltningen delar beskrivningen i promemorian att förslaget inte innebär någon förändring
avseende gällande rättspraxis om att vid behov delta i grundutbildning i svenska för att anses
stå till arbetsmarknadens förfogande. Förslagets fokus på den enskildes plikt bedöms av
förvaltningen samtidigt kunna leda till en förenkling av den komplexitet av såväl individuella
som strukturella orsaker till att personer står utanför arbetsmarknaden och kan vara i behov
av ekonomiskt bistånd varvid ett nödvändigt utvecklingsarbete på strukturell nivå riskerar att
försenas eller förbises. Förvaltningen bedömer att otydligheten snarare förstärks genom
förslaget avseende vilka aktörer som gemensamt ska bidra till förutsättningar för att få effekt
av intentionerna i förslaget.
Förvaltningen ser även en risk för negativa konsekvenser för enskilda i de fall personer avstår
att söka stöd från socialtjänsten om de krav som generellt kommuniceras uppfattas som för
strikta av en enskild person. Socialtjänsten har att göra en individuell bedömning vid
prövning av rätten till bistånd. I förhållande till konsekvenser för barn är det särskilt av vikt
att enskilda föräldrar i behov av stöd och bistånd faktiskt kontaktar socialtjänsten som då kan
ställa krav på planering till egen försörjning utifrån familjens aktuella situation.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen vill betona vikten av att föreslagen ändring inte får
medföra att kommuninvånare, oavsett försörjningsform, riskeras att utestängas från statliga
arbetsmarknadsinsatser eller annat stöd och service genom Arbetsförmedlingen.
Utifrån en samlad bedömning om förslaget att införa ett tillägg i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
om att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska för att anses stå till
arbetsmarknadens förfogande är arbetsmarknads- och socialförvaltningens samlade
bedömning att förslaget inte bör tillstyrkas i dess nuvarande form. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen ställer sig positiv till att ett uppdrag formuleras till lämplig myndighet att
ta fram goda exempel avseende arbetssätt och insatser till föräldralediga för att stärka deras
förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende remiss från
Socialdepartementet – Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till
försörjningsstöd enligt förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
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Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar, med bifall av Joacim Ahlqvist (C) och med instämmande av Simon
Enqvist (SD) att arbetsmarknads- och socialnämnden ska ställa sig positiva till förslaget från
Socialdepartementet.
Sedat Arif (S) yrkar, med bifall av Joel Laguna Ascacivar (L) och med instämmande av Mats
Högelius (V), bifall till föreliggande förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) avser ställa proposition på eget bifallsyrkande till föreliggande
förslag till yttrande mot Helena Nannes (M) yrkande att arbetsmarknads- och socialnämnden
ska ställa sig positiva till förslaget från Socialdepartementet. Nämnden godkänner
beslutsgången.
Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Helena Nannes (M) yrkande.
Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med eget bifallsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Max Lundstam (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 09.50- 10:15.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse - Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
§30 Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i
svenska för rätt till försörjningsstöd
Förslag till yttrande - Remiss från Socialsdepartementet - Språkplikt - deltagande i
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i
svenska för rätt till försörjningsstöd
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: Remiss från Socialdepartementet – Språkplikt – Deltagande i
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
ASN-2020-370
Moderaterna och Centerpartiet instämmer i den inledande delen av förslaget till remissvar och
yrkade på att arbetsmarknads- och socialnämnden ska ställa sig positiv till förslaget om
språkplikt. Resterande yttrande är tyvärr en lång rad argument emot förslaget om språkplikt.
Det beskrivs som ett problem att enskilda personer avstår från att söka stöd från socialtjänsten
om kraven uppfattas som för strikta. Argumentationen är märklig, eftersom detta är en del av
poängen med förslaget om språkplikt. Om man är beredd att avstå från ekonomiskt bistånd för
att man inte är beredd att lära sig det språk som talas i det land som man bor, så är behovet av
ekonomiskt bistånd sannolikt inte så stort.
Språket är en central del av integrationen i Sverige. Utan att kunna förstå och tala språket är det
i princip omöjligt att få ett jobb. Dessutom är kraven i förslaget om språkplikt egentligen inte
särskilt högt ställda. Det handlar om att fysiskt närvara vid undervisning i svenska, inte att
tillgodogöra sig kunskapen och inte att klara några uppsatta mål. De hade kunnat vara ännu
högre och det hade fortfarande inte varit ett för högt ställt krav på personer som står till
arbetsmarknadens förfogande.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
ASN-2020-307
Remiss till Socialdepartementet – Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt
till försörjningstöd

Nämnden ställer sig kritisk till att förtydliga den nuvarande lagtexten och därmed belysa vikten av att ta
till sig det svenska språket för de som är nyanlända. Bland annat så motiverar man sin kritiska hållning
med att nyanlända skulle vara mindre benägna att söka hjälp av socialtjänsten om skrivningen
revideras.
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till den föreslagna ändringen från socialdepartementet och vi
anser att det är av stor betydelse att de som kommer som nya till Sverige blir varse vikten av att ta till
sig språket.
Sverigedemokraterna yrkade därför att nämnden skulle ändra sitt yttrande och ställa sig positiva till
remissen.
Då vårt yrkande inte vann majoritet så reserverar vi oss mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 21 februari 2020
Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i
Svenska för rätt till försörjningsstöd
Diarienr: ASN-2020-370

Miljöpartiet delar uppfattningen att det är viktigt att alla personer som anses stå till
arbetsmarknadens förfogande lär sig svenska eftersom detta är en kompetens som
värderas högt på arbetsmarknaden och möjliggör en egen försörjning även på lång
sikt. Det är dock lika viktigt att förstå den komplexitet som ligger bakom att personer
har behov av att söka ekonomiskt bistånd. Det handlar om individuella och
strukturella orsaker vars lösning inte kan förenklas till att införa en så kallad
språkplikt. Redan idag ställs krav på att personer som har behov av grundutbildning i
svenska deltar i denna för att beviljas ekonomiskt bistånd. Liksom andra krav på
exempelvis studier och olika insatser som ger förbättrade förutsättningar på
arbetsmarknaden.
Vi menar att det är synnerligen viktigt att personer som vänder sig till socialtjänsten
erbjuds stöd så väl som krav på eget ansvar och prestation. Individer och familjers
olika förutsättningar måste fortsatt tas hänsyn till. Det är problematiskt också utifrån
barnperspektivet. Där vi inte nog kan betona vikten av att det fortsatt måste handla
om att göra en individuell bedömning i varje enskilt fall, så att inte barn drabbas av
att vårdnadshavare inte uppfyller krav på språkundervisning. Barnperspektivet får
aldrig riskera att tappas bort.
Ja, det är viktigt att personer som har behov av undervisning i svenska får tillgång till
detta. Men det är lika viktigt att se till varje individs och familjs situation och fortsatt
låta socialtjänsten ha uppdraget att främja den ekonomiska och sociala tryggheten
för kvinnor, män och personer med annat kön.
För Miljöpartiet i Malmö
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot
Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt, ersättare
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 24/2020-02-21/ Remiss socialdepartmentet Språkplikt
Språkplikt är ett bedrövligt ord.
Det blir ännu mer förfärligt när det används i samband med begreppet försörjningsstöd.
Det finns redan i dag många krav på de som uppbär försörjningsstöd. Vi kan inte lägga på
ytterligare ett.
Det är självklart en nödvändighet att kunna svenska mer eller mindre för att kunna vara
anställningsbar. Det är i de flesta fall en självklarhet för de som söker arbete. Att däremot
villkora försörjningsstödet, som är vårt samhälles yttersta skyddsnät med en språkplikt är att
gå fel väg och dessutom knappast i överrensstämmelse med socialtjänstlagens djupaste
mening.
Enligt Socialdepartementet så handlar det om 4 (män) respektive 6 % (kvinnor) som denna
språkplikt skulle beröra. Alltså en väldigt liten andel människor.
Vi anser att yttrandet var väl balanserat, även om vi i vänsterpartiet hade sett ett ännu
tydligare och skarpare svar på remissen.
Mats Högelius
Ledamot V
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Förslag till överenskommelse om IOP mellan Region Skåne,
ASN och Röda korset för barnverksamheten på Svenska Röda
Korsets behandlingscenter för tortyr- och krigsskadade

ASN-2019-19171
Sammanfattning

Svenska Röda Korset, Malmö stad och Region Skåne har sedan år 2016 haft en
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) som gäller barnverksamheten på
Svenska Röda Korsets behandlingscenter för tortyr- och krigsskadade i Malmö. Syftet med
barnverksamheten är att minska utsattheten hos barn till föräldrar med migrationsrelaterade
trauman, traumatiska minnen från krig eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
Nuvarande överenskommelse gäller fram till 31 december 2020. Beslut om ny
överenskommelse ska tas nio månader innan överenskommelsen upphör. Alla tre parter
önskar fortsätta samarbetet och förvaltningen föreslår därför en ny överenskommelse om
IOP som gäller från 1 januari år 2021 till 31 december 2024. I överenskommelsen anges
former, förutsättningar och avgränsningar för samarbetet. Region Skåne och Malmö stad står
för 400 000 kr vardera per år och Röda korset 270 000 kr per år. Som en del av partnerskapet
står Röda korset även för volontärer.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 31.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad,
Region Skåne och Röda korset för barnverksamheten på Svenska Röda korsets
behandlingscenter för tortyr- och krigsskadade, under förutsättning att motsvarade beslut tas
i Region Skåne och att nämnden fastställer budget för 2021.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Yrkanden

Simon Enqvist (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag till överenskommelse.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt avslag på Simon Enqvists
(SD) avslagsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Simon Enqvists (SD)
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med eget bifallsyrkande.
Reservationer

Simon Enqvist (SD) och Max Lundstam (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag
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§31 Förslag till överenskommelse om IOP mellan Region Skåne, ASN och Röda
korset för barnverksamheten på Svenska Röda Korsets behandlingscenter för
tortyr- och krigsskadade
G-Tjänsteskrivelse - Förslag till överenskommelse om IOP mellan Region Skåne,
ASN och Röda korset för barnverksamheten på Svenska Röda Korsets
behandlingscenter för tortyr- och krigsskadade
IOP Malmö stad - Region Skåne - Röda Korset 2021-2024
Verksamhetsberättelse 2019 Barnverksamheten RKC Malmö
SRN-2015-1752 - Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Röda Korset, Malmö Stad
och Region
ASN-2018-572 - Fortsättning av IOP mellan Region Skåne, Röda korset och

46

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
ASN-2019-19171
Förslag till överenskommelse om IOP mellan Region Skåne, ASN och Röda korset för
barnverksamheten på Svenska Röda Korsets behandlingscenter för tortyr- och krigsskadade

Sverigedemokraterna yrkande avslag på ärendet. Vi menar att den här typen av verksamhet inte ligger
inom det kommunala ansvarsområdet. Istället är det stat och regionen som ska hantera den här typen
av frågor.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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§

53

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
Kalkbrottet, STK-2019-1486

ASN-2019-17145
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit motion om att undersöka möjligheten
att bidra till att göra Kalkbrottet mer tillgängligt för besökare. I motionen föreslås bland
annat etableringen av ett café och i anslutning enklare ombyteslokaler, det föreslås att caféet
skulle drivas som en daglig verksamhet enligt LSS.
Vid en utveckling av ett café i kalkbrottsområdet ser arbetsmarknads- och socialförvaltningen
möjligheter att på sikt erbjuda kommunala arbetsmarknadsinsatser exempelvis genom
arbetsmarknadsanställningar. Denna möjlighet kan gynna arbetsmarknads- och
socialförvaltningens målgrupper. Verksamheten skulle behöva prövas för att kunna göra en
bedömning om verksamheten kommer att konkurrera med näringsverksamheten och om den
kan drivas utan vinstsyfte. En sådan verksamhet är även sammankopplad med en resursfråga
gällande lokal, material, personal och anställningar. Övriga delar av motionens innehåll ligger
utanför förvaltningens ansvarsområde.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, §32.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motionen om
Kalkbrottet enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige därmed att anse
motionen besvarad.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag samt att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt avslag på Helena Nannes (M)
yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Helena Nannes
(M) yrkande, avslag mot bifall. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets
förslag, i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Helena Nanne (M) reserverar sig muntligen, till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag



§32 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet, STK-20191486
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G-Tjänsteskrivelse - Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
Kalkbrottet
Förslag till yttrande - Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
Kalkbrottet
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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§

54

Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028 TN-2019-3795

ASN-2019-18353
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit Plan för god ljudmiljö i Malmö 20202028 att yttra sig över. Planen är ett strategiskt dokument som föreslår
förvaltningsgemensamma mål och riktningar för arbetet mot omgivningsbuller.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på framtagandet av planen och att den
kopplas samman med Malmö stads övergripande arbete för hållbar stadsutveckling.
Förvaltningen är positiv till att det i planen lyfts fram aspekter på hälsa och socioekonomi i
förhållande till bullernivåer, men ser samtidigt att det finns anledning att tydliggöra hur detta
samband kan ligga till grund för välgrundade prioriteringar av åtgärder i framtiden för att
bidra till en mer jämlik hälsa i staden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 33.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet och skickar det vidare till
tekniska nämnden.
Yrkanden

Simon Enqvist (SD) yrkar att stycke fyra samt stycke sex i förslag till yttrande ska strykas.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt avslag på Simon Enqvists (SD)
ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på eget bifallsyrkande till arbetsutskottets
förslag mot Simon Enqvists (SD) ändringsyrkande, bifall mot avslag. Ordförande finner att
nämnden beslutat i enlighet med eget bifallsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Max Lundstam (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






§33 Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028 TN-2019-3795
G-Tjänsteskrivelse - Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
Förslag till yttrande - Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
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Protokollsutdrag §281 Plan för god ljudmiljö 2020-2028
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
ASN-2019-18353
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020 TN-2019-3795
Plan för god ljudmiljö i Malmö är framtagen för att se över bullernivån och de inverkningar som
störande ljud kan ha i olika miljöer i Malmö.
Sverigedemokraterna ser positivt på att främja en god ljudmiljö för staden. Däremot anser vi att det är
viktigt att underlag för politiska beslut används på ett korrekt sätt och att vi använder stadens resurser
på ett ansvarsfullt sätt.
Om EEA rapporten som används som underlag för att knyta an socioekonomiska förhållanden till
utsatthet för ljudföroreningar råder det stor tvekan om den har någon större relevans till de
förhållanden vi ser i Sverige då den forskning som gjort exklusivt skett i andra länder och av den
verklighet vi ser i Malmö så har vi inte den problematiken i våra utanförskapsområden.
Därmed anser vi även att det inte behövs någon djupare analys av jämställdhetsperspektivet.
Sverigedemokraterna yrkade därför att stycke 4 samt 6 skulle strykas från förslag till yttrande.
Då vårt yrkande inte vann majoritet reserverar vi oss mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
ASN-2019-18353
Förslaget till plan för god ljudmiljö i Malmö innehåller förvisso goda avsikter i frågan om
omgivningsbuller, för att Malmöborna ska kunna bo och leva i en miljö som är hälsosam.
Moderaterna och Centerpartiet vill dock lyfta några aspekter av frågan kopplat till det stora
behov av bostadsbyggande som finns i Malmö.
Bostadsbyggandet i Sverige begränsas tyvärr av ett antal regler, med högt ställda krav som inte
alltid är rimliga sett till de effekter som reglerna får. Varje regel som hämmar bostadsbyggande
grundar sig oftast i goda avsikter och reglerna kan var för sig anses vara skäliga. Däremot
bygger de tillsammans tyvärr upp en mur på bostadsmarknaden, som gör det dyrt och krångligt
att bygga och därmed dyrt och svårt att få tag på en bostad. Bullerreglerna som styr svenskt
bostadsbyggande är en av dessa regler som sätter käppar i hjulet för bostadsbyggande.
Bullerreglerna försvårar för bostadsbyggande i lägen nära exempelvis väg- och spårtrafik. Det
är fullt förståeligt att alla inte vill bo nära en väg eller järnväg, men för många Malmöbor och
framför allt unga Malmöbor, är det sannolikt ett bättre alternativ än ingen bostad alls.
Bullernivåer mäts dessutom vid bostadens fönster, där man inte befinner sig särskilt ofta. Det
innebär att bostäder inte blir av för att bullernivåerna är för höga vid fönstret, trots att bostaden
i övrigt inte hade utsatts för bullernivåer som är skadliga.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

55

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2019

ASN-2019-17575
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.
I aktuell rapport som avser fjärde kvartalet 2019 rapporteras tio ej verkställda beslut och ett
beslut gällande gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen då
verkställigheten avbröts. Det finns totalt nio gynnande beslut som tidigare anmälts in som ej
verkställda men som under kvartalet har verkställts. Tre av dessa beslut är efterrapporteringar
från kvartal tre samt från kvartal två år 2018.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 34.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 4
2019 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL kvartal
4 2019 och överlämnar den till revisorskollegiet.
Beslutsunderlag






§34 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2019
G-Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2019
Sammanställning 16 kap 6 f-g§§ SoL
Sammanställning 16 kap 6 h § SoL
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§

56

Arkivredovisning för arbetsmarknads- och socialnämnden

ASN-2019-17272
Sammanfattning

I Malmö stads föreskrifter för den kommunala arkivvården, antagna av kommunfullmäktige
den 23 november 2010, fastslås att samtliga nämnder ska redovisa sina arkiv i en
verksamhetsbaserad arkivredovisning.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arkivredovisning antagen 2017-11-28 underlättar för
allmänheten att ta del av dess allmänna handlingar och fungerar internt inom
arbetsmarknads- och socialförvaltningen som ett hjälpmedel och styrdokument gällande
hantering och gallring av allmänna handlingar.
Sedan arkivredovisningen antogs har det skett vissa förändringar inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningens organisation och det har därför uppstått ett behov av att revidera
arkivredovisningen så att den bättre speglar verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 35.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer Arkivredovisning för arbetsmarknads- och
socialnämnden och att den börjar gälla den 1 mars 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden upphäver från och med 29 februari 2020 tidigare
fastställda arkivredovisningar och dokumenthanteringsplaner.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar år arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att vid behov genomföra redaktionella förändringar.
Beslutsunderlag







§35 Arkivredovisning för arbetsmarknads- och socialnämnden
G-Tjänsteskrivelse ASN - Arkivredovisning för arbetsmarknads- och
socialnämnden
Arkivredovisning för arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Delegationsbeslut - godkännande av gallringsregler för arbetsmarknads- och
socialnämnd KN 2020-229
Tillsynsrapport- Objekttillsyn arkivredovisning för arbetsmarknads-och
socialnämnden KN 2020-229
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§

57

Revidering av delegationsordning

ASN-2019-12615
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.
Utifrån nya regler i LVU som rör omhändertagande för tillfällig vård av barn som har
hemvist i ett annat land än Sverige, föreslås nya beslut läggas till och några beslut ändras i
delegationsordningen.
Det har uppdagats att det saknas delegation på beslut om att avge yttrande till allmän domstol
om utländska vårdnadsavgöranden och om överflyttning av barn, och därför föreslås det
läggas till delegationsordningen.
Det finns behov av förtydligande i delegationsordningen vad gäller delegat för beslutet Beslut
i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap. 39 § KL).
Nuvarande formulering av delegat: Ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande i
nämnden föreslås ändras till: Ordförande, (vid ordförandens förfall) vice ordförande och (vid
vice ordförandens förfall) 2:e vice ordförande i nämnden.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger till punkterna 11.30, 12.2 och 12.15 och i
delegationsordningen enligt förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ändrar i punkterna 12.13, 12.14 och 20.2 i
delegationsordningen enligt förslag.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att den reviderade delegationsordningen
gäller från och med den 21 februari 2020.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Avdelningschefer

Enhetschefer barn och familj
Enhetschef familjerätten
Enhetschef social jour
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ASN 20-02-21 - Revidering av delegationsordningen
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Delegationsordning ASN - föreslagna förändringar markerade
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: ASN-2019-12615

Revidering av delegationsordning
Sverigedemokraterna anser att det är alltför många ärenden som är av vikt där
beslutanderätten delegerats till arbetsutskott, myndighetsutskott eller
tjänstepersoner.
Exempel på sådana ärenden är medgivande till privatplacering, godkännande av
familjehems och jourhems lämplighet, återkrav av ekonomiskt bistånd, eftergift av
ersättningsskyldighet, yttranden till IVO, anmälan till IVO, medgivande att ta emot ett
barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det, Lämna ut uppgifter till
Polismyndigheten, beslut att återkalla serveringstillstånd m.m.
Nämnden bär ett ansvar för alla beslut som tas på delegation. På senaste tiden har
många skandaler briserat där besluten som orsakat skandalen tagits på delegation.
Sverigedemokraterna anser att beslut av större vikt, eller beslut som kan uppfattas
som kontroversiella, ska tas av hela nämnden.

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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§

58

Förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden där
arbetsmarknads- socialnämndens beslut inte kan avvaktas

ASN-2020-1587
Sammanfattning

Föreligger förslag från arbetsmarknads- och socialförvaltningen som innebär att nämnden
klargör vem som får fatta beslut i vissa ärenden enligt lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) i fall där socialnämndens beslut inte kan avvaktas. Det är enbart ledamöter i
arbetsmarknads- och socialnämnden som kan förordnas av nämnden.
Ärendet föranleds av nya regler i LVU som rör omhändertagande för tillfällig vård av
personer under 20 år som har hemvist i ett annat land än Sverige.
Beslutet föreslås ersätta tidigare beslut om förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden
där arbetsmarknads- och socialnämndens beslut inte kan avvaktas 2019-01-02, §5, och 201911-28, § 425.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar Sedat Arif (S), Joel Laguna (L), Ann-Marie
Hansson (S), Anders Nilsson (S), Pernilla Hagen (S), Janne Grönholm (MP), Helena Nanne
(M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C) att fatta beslut i
ärenden där arbetsmarknads- och socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 6 § 2 st
LVU, 6 a § LVU, 11 § 3 st. LVU, 27 § 2 st. LVU samt 13 § 2 st. LVM.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer detta beslut som gällande och att det
ersätter tidigare beslut om förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden där nämndens
beslut inte kan avvaktas.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Avdelningschefer socialtjänstavdelningar, social jour och förordnad ledamot.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ASN 200221 - Förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden
där arbetsmarknads- och socialnämndens beslut inte kan avvaktas
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§

59

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

ASN-2020-2294
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 LVU 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 punkt 2 LVU till: Ulrika
Pettersson från och med 2020-02-21.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse - Förordnande tjänstepersoner att fatta beslut enligt 43 § punkt
2 LVU
Bilaga 1 Förordnade tjänstepersoner enligt 43 § punkt 2 LVU

60

§

60

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19196
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§

61

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19185

62

§

62

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Förvaltningsdirektören informerar om det pågående arbetet med förvaltningens nya
organisation. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 februari 2020 och nu pågår arbetet
med att säkerställa att verksamheten fungerar bra både före och efter 30 juni 2020, då den nya
organisationen ska vara på plats. Bildspel från informationspunkten biläggs protokollet.
Luisa Hansson, ekonomichef, informerar om arbetsmarknads- och socialnämndens bokslut
för år 2019. Bildspel från informationspunkten biläggs protokollet.
Förvaltningsdirektören informerar om att stadskontoret, på kommunstyrelsens uppdrag,
tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att gå igenom
kostnadsutvecklingen inom nämndens 4 olika budget- och ansvarsområden. Nämnden
kommer att få mer information under våren.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag






Månadsstatistik- Arbetsmarknads- och socialnämnden-jan 2020
Månadsstatistik- Arbetsmarknads- och socialnämnden- personer utan
uppehållstillstånd-jan 2020
Ny organisation arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 februari 2020
Bokslut arbetsmarknads- och socialnämnden 2019

