1

Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-04-30 kl. 09:00

Plats

Kunsgatan 13

Ordförande

Sedat Arif (S)

Ledamöter

Joel Laguna Ascacivar (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)

Ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Linus Nilsson (SD)
Max Lundstam (SD)

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Agnes Löfgren

2

1.

Val av protokolljusterare och tid för justering

Föreslagen tid för justering är den 6 maj.
2.

Fastställande av dagordning

3.

Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 och 8a §§
föräldrabalken

ASN-2020-5680
Sammanfattning

Från familjerätten föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


4.

Utredning från familjerätten daterad 200331
Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 §
föräldrabalken

ASN-2020-5681
Sammanfattning

Från familjerätten föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


5.

Utredning från familjerätten daterad 200415
Ansökan om att entlediga särskild förordnad vårdnadshavare enligt
6 kap. 10 c § föräldrabalken

ASN-2020-5679
Sammanfattning

Från socialtjänst Norr föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


6.

Utredning från socialtjänst Norr daterad 200330
Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § 3
st. LVU
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ASN-2020-5678
Sammanfattning

Från socialtjänst Söder föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


7.

Utredning från socialtjänst Söder daterat 200408
Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

ASN-2020-5675
Sammanfattning

Från socialtjänst Innerstaden föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


8.

Utredning från socialtjänst Innerstaden daterad 200408
Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

ASN-2020-5676
Sammanfattning

Från socialtjänst Innerstaden föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


9.

Utredning från socialtjänst Innerstaden daterad 200408
Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU

ASN-2020-5674
Sammanfattning

Från socialtjänst Innerstaden föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


10.

Utredning från socialtjänst Innerstaden daterad 200408
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 §
punkt i föräldrabalken
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ASN-2020-5671
Sammanfattning

Från familjerätten föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


11.

Utredning från familjerätten daterad 200318
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 §
punkt 1 föräldrabalken

ASN-2020-5672
Sammanfattning

Från familjerätten föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


12.

Utredning från familjerätten daterad 200409
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 §
punkt 1 föräldrabalken

ASN-2020-5649
Sammanfattning

Från familjerätten föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


13.

Utredning från familjerätten daterad 200319
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 §
punkt 1 föräldrabalken

ASN-2020-5647
Sammanfattning

Från familjerätten föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


14.

Utredning från familjerätten daterad 200318
Begäran om ersättning
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ASN-2020-4547
Sammanfattning

2019-10-30 inkommer en begäran på ett skadeståndsanspråk från en familj som varit aktuell
vid enheten barn och familj, socialtjänst Väster.
Familjen åberopar att deras ärende har behandlats felaktigt av verksamheten utifrån en
personuppgiftsincident samt fördröjning av utredningar. Utifrån de uppgifter som
framkommit från familjen gällande eventuell personuppgiftsincident valde verksamheten att
utreda ärendet enligt Lex Sarah.
Utredningen påvisar att det inte går att bedöma vilka faktiska brister eller konsekvenser som
har uppstått vid en eventuell händelse. Detta utifrån att det saknas tydliga tidsperspektiv från
när händelsen skulle ha skett och vilken utredning det gäller.
Begäran om skadeståndsanspråket sändes till skaderegleringsgruppen för hantering och
bedömning om rätten till skadeståndsersättning.
Skaderegleringsgruppens rekommendation till socialtjänst Väster är att familjens begäran om
skadestånd ej bör medges då verksamheten ej har handlat vårdslöst i enlighet med
skadeståndslagen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200416, § 81.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att familjen inte är berättigade till ett
skadeståndsanspråk.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag







15.

§81 Begäran om ersättning
G-Tjänsteskrivelse- Begäran om ersättning
Begäran om ersättning
Beträffande skadestånd
Utredning av rapport enligt lex Sarah
Förslag till beslutsunderlag skadeståndsanspråk
Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare
för barnbidrag samt att underhållsstöd betalas ut till annan lämplig
person
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ASN-2019-19485
Sammanfattning

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

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om ändrad utbetalning från
Försäkringskassan gällande ansökan ASN-2019-19485, handlingarna 1-12.
Beslutsunderlag














16.

G-Tjänsteskrivelse ASN 200430 Begäran till Försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan
lämplig person
Norr- Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Innerstaden - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Innerstaden - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Innerstaden - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Innerstaden - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Innerstaden - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av
underhållsstöd
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
§75 Åtgärd enligt 9 kap. 18 § alkohollag (2010: 1622)- Återkallelse av
tillstånd

ASN-2020-4983
Sammanfattning

Från tillståndsenheten föreligger utredning och förslag till beslut.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200416, § 75.
Beslutsunderlag




§75 Åtgärd enligt 9 kap. 18 § alkohollag (2010: 1622)- Återkallelse av tillstånd
Tjänsteutlåtande med bilagor 1-7- Åtgärd enligt 9 kap. 18 § alkohollag (2010:1622).
Dnr. 23-2019-00791
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17.

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Marcus Eriksson, avdelningschef och Carolina Gianola, arbetsförmedlingschef informerar
nämnden.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
18.

Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad 2019

ASN-2019-18168
Sammanfattning

Handlingar publiceras senare.
19.

Utredning avseende verksamheten Kontrapunkts medverkan i
överenskommelse för värmestugor

ASN-2020-3463
Sammanfattning

Verksamheten Kontrapunkt är ett kulturhus, socialt center och mötesplats. Den ideella
föreningen Kontrakultur driver Kontrapunkt i samarbete med ett flertal aktörer, bland annat
den ekonomiska föreningen Kontrakompaniet.
Under januari år 2020 publicerade Sydsvenskan och SVT Nyheter ett antal artiklar där före
detta medlemmar framför ett antal anklagelser gentemot verksamheten Kontrapunkt.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har med anledning av anklagelserna gjort en
utredning av situationens påverkan på det samarbete som arbetsmarknads- och
socialnämnden har med Kontrapunkt inom ramen för överenskommelsen om IOP gällande
värmestugor vintern 2019 - 2020.
Utredningen visar att det finns en viss otydlighet gällande organisationen kring Kontrapunkt.
Vidare visar utredningen att den samverkande parten är en ekonomisk förening och att det
finns en otydlighet kring huruvida Kontrakultur och Kontrakompaniet tar avstånd från
anklagelserna om skenäktenskap samt att Kontrapunkt har genomfört en rad åtgärder för att
förbättra arbetsmiljön och delaktigheten för volontärer. Förvaltningen föreslår att nämndens
samarbete med den ekonomiska föreningen Kontrakompaniet och den ideella föreningen
Kontrakultur pausas till dess att de föreslagna åtgärderna är åtgärdade.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200416, § 84.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner arbetsmarknads- och socialförvaltningens
utredning
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2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att nämndens samarbete med den
ekonomiska föreningen Kontrakompaniet och den ideella föreningen Kontrakultur pausas till
dess att de åtgärder som förvaltningen föreslår är åtgärdade.
Beslutsunderlag











20.

§84 Utredning avseende verksamheten Kontrapunkts medverkan i
överenskommelse för värmestugor
G-Tjänsteskrivelse - Utredning avseende verksamheten Kontrapunkts medverkan i
överenskommelse för värmestugor
Utredning avseende Kontrapunkts medverkan i IOP värmestuga 2019-2020
Bilaga-1-Stadgar Föreningen Kontrakultur
Bilaga-2-Stadgar Kontrakompaniet
Bilaga-3-Utdrag ur årsmötesprotokoll Föreningen Kontrakultur 2019-05-13
Bilaga-4-Utdrag ur föreningsstämma Kontrakompaniet ek. för. 2019-09-16
Bilaga-5-Styrelsemöte Värmestuga IOP 2019-12-20
Internt avtal - 2020-02-06
Korrespondens avseende tid för beslut i arbetsmarknads- och socialnämnden
Plan för begränsning av kostnadsökningar samt verksamhet i
balans med budget inom arbetsmarknads- och socialnämnden

ASN-2020-4714
Sammanfattning

Handlingar publiceras senare.
21.

Fördelning av extra medel

ASN-2020-3573
Sammanfattning

Efter att nämndens budget har fastställts, har kommunbidraget ökats med 8 000 tkr efter
beslut i kommunfullmäktige 2020-02-27, § 43.
Beslutet avser del av de så kallade extra välfärdsmiljarderna.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200416, § 86.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknad- och socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till Fördelning av
extra medel 2020.
Beslutsunderlag




§86 Fördelning av extra medel
G-Tjänsteskrivelse- fördelning av extra medel
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22.

G-Tjänsteskrivelse Fördelning av medel år 2020 med anledning av aviserade ökade
generella statsbidrag
Protokollsutdrag §43 Fördelning av medel år 2020 med anledning av aviserade
ökade generella statsbidrag
Verksamhetsplan arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020

ASN-2020-4554
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat om nämndsbudget 2020. Som ett svar på
nämndsbudgeten har förvaltningen tagit fram en övergripande verksamhetsplan som berättar
hur förvaltningen kommer att arbeta för att bidra till kommunfullmäktigemålen samt för att
säkra kvaliteten i grunduppdraget. Verksamhetsplanen skickas till nämnden för information.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200416, § 87.
Förslag till beslut

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




23.

§87 Verksamhetsplan arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020
G-Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020
Verksamhetsplan 2020 arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

ASN-2020-3706
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig angående en remiss från
Finansdepartementet - Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU
2020:8). Utredningen ger förslag på strukturella åtgärder för att kommunerna ska klara av de
utmaningar som de står inför.
Förvaltningen välkomnar förslagen i utredningen men bedömer att utredningen hade behövt
kompletteras med en analys av kommunernas utmaningar utifrån socio-ekonomisk
sammansättning i befolkningen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, 200416, § 88.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag








24.

§88 Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
G-Tjänsteskrivelse Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
Yttrande Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU
Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
Remiss - Handlingsplanen för den nationella minoriteten romer i
Malmö 2020-2022

ASN-2020-2686
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö 2020-2022 från kulturnämnden. Målsättningen för Handlingsplan
för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022 är att i enlighet med svensk
minoritetslagstiftning öka deltagande och inflytande för den romska befolkningen i Malmö.
Planen syftar till att säkerställa att Malmö stads förvaltningar har tillräcklig kunskap för att
stärka den romska minoritetens möjligheter att delta på lika villkor som övriga invånare och
till att säkerställa att stadens verksamheter är tillgängliga och icke-diskriminerande för den
romska minoriteten.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att handlingsplanen ger förvaltningen goda
förutsättningar att bidra till att stärka den nationella minoriteten romers möjlighet att delta på
lika villkor och säkerställa att verksamheten bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt avseende
den romska minoriteten och förordar att Handlingsplan för den nationella minoriteten romer
i Malmö 2020-2022 antas enligt föreliggande förslag. Förvaltningen anser att en tydligare
samordning, av andra närliggande handlingsplaner och program, hade kunnat innebära
samordningsfördelar och ökad effektivitet för förvaltningarna – och i slutändan vinster för de
nationella minoriteterna i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200416, § 89.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende remissen
Handlingsplanen för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kulturnämnden
Beslutsunderlag
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25.

§89 Remiss - Handlingsplanen för den nationella minoriteten romer i Malmö 20202022
G-Tjänsteskrivelse Remiss - Handlingsplanen för den nationella minoriteten romer
i Malmö 2020-2022
Förslag till yttrande Remiss - handlingsplanen för den nationella minoriteten
romer i Malmö 2020-2022
Handlingsplanen för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i Rosengård i
Malmö, Pp 6051

ASN-2018-14109
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till Planprogram för Amiralsgatan och Station
Persborg. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter
på förslaget.
Planprogrammet är ett förslag till utveckling av området på båda sidor av Amiralsgatan samt
området kring Persborgs tågstation. Syftet är att genom fysiska stadsövergripande satsningar
förbättra de sociala förhållandena i området. Området planeras färdigställas år 2040 och ger
förutsättningar för att skapa cirka 2 800 nya bostäder, 1 500 nya arbetsplatser, 500
grundskoleplatser och 450 förskoleplatser.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på förslagets ansats och intentioner där
ett stort fokus ligger på att den föreslagna stadsutvecklingen ska fungera som en motor för
sociala förändringar, något som kan bidra till att skapa ett socialt hållbart Malmö.
Förvaltningen uppskattar att sociala konsekvenser och mätbara nyttor redovisas på ett tydligt
sätt.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200416, § 90.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Planprogram
Amiralsgatan och Station Persborg enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag







§90 Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i Rosengård i Malmö, Pp
6051
G-Tjänsteskrivelse Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i
Rosengård i Malmö, Pp 6051
Förslag till yttrande Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i
Rosengård i Malmö, Pp 6051
Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg Pp 6051
Övergripande trafikanalys Amiralsgatan
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26.

Reservation från Moderaterna och Liberalerna 2018-08-23, Pp 6051
Reservation från moderaterna Pp 6051
Reservation från Sverigedemokraterna 2018-08-23, Pp 6051
Särskilt yttrande från Moderaterna och centerpartiet Pp 6051
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2018-08-23, Pp 6051
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet Pp 6051
Reservation från Sverigedemokraterna Pp 6051
Val till arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1

ASN-2020-5607
Sammanfattning

Handlingar publiceras senare.
27.

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

ASN-2020-5603
Sammanfattning

Handlingar publiceras senare.
28.

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

ASN-2019-19198
Sammanfattning

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

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





Tjänsteskrivelse ASN 200430 Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av
förordnade ledamöter och nämndens ordförande
Delegationsbeslut - Beslut att ej inleda utredning 200301-200331
Delegationsbeslut Socialtjänsten 200301-200331
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29.

Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 200312
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 200416
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 200330
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 200407
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 200414
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 200406
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 200414
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 200416
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 200403
Anställningsavtal Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 200301-200331
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 200330
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 200324
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 200320
Anmälan om personuppgiftsincident Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
200301-200331
Delegationsbeslut Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 200301-200331
Hyresavtal Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 200301-200331
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 200309
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 200316
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 200323
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 200310
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 200317
Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

ASN-2019-19187
Sammanfattning

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

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







Tjänsteskrivelse ASN 200430 Anmälan av inkomna, upprättade och utgående
skrivelser
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §113 Tillämpningsföreskrifter för digitala
sammanträden - med särskilt yttrande från (M)
Årsrapport 2019 Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens AU §205 Ansökan om ekonomiskt stöd för
IKF Malmös verksamhet för kvinnor på marginalen
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §113 Tillämpningsföreskrifter för digitala
sammanträden
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30.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §112 Tillfälliga riktlinjer för fakturering och
kravverksamhet
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §91 Tillfälligt undantag från taxa för
upplåtelse på offentlig plats
Protokoll Förvaltningsrådet 200324
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §69 Malmö stads hållbarhetsrapport 2019 med särskilt yttrande från (MP)
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §76 Rapport om gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 4
2019
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §70 Uppdrag från kommunfullmäktige att
utreda sociala obligationer samt finansiell rapportering - med särskilt yttrande från
(M+C), (SD) och (V)
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §68 Fördelning av medel år 2020 med
anledning av ytterligare aviserade ökade generella statsbidrag
Protokollsutdrag Hälsa- vård- och omsorgsnämnden §39 Vidareutvecklilng av
nämndens form för medborgardialog från anhörigforum till anhörigdialog
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens AU §170 Remiss från Socialdepartementet Språkplikt
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens AU §169 Remiss från Finansdepartementet vissa följdändringar med anledning av spellagen
Beslut IVO 200330
Protokoll Förvaltningsrådet 200316
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §67 Sammanträde på distans
Beslut IVO 200323
Beslut IVO 200323
Information från förvaltningsdirektören

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag




Månadsstatistik arbetsmarknads- och socialnämnden-personer utan
uppehållstillstånd mars 2020
Månadsstatistik arbetsmarknads- och socialnämnden mars 2020

