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§

91

Fastställande av dagordning

Beslut

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

92

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-5680

Paragrafen är justerad
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§

93

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-5681

Paragrafen är justerad
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§

94

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-5679

Paragrafen är justerad
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§

95

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-5678

Paragrafen är justerad
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§

96

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-5675

Paragrafen är justerad
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§

97

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-5676

Paragrafen är justerad
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§

98

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-5674

Paragrafen är justerad
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§

99

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-5671

Paragrafen är justerad
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§

100

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-5672

Paragrafen är justerad
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§

101

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-5649

Paragrafen är justerad
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§

102

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-5647

Paragrafen är justerad
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§

103

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-4547

Paragrafen är justerad
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§

104

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19485

Paragrafen är justerad
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§

105

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-4983

Paragrafen är justerad
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Mötet ajourneras mellan kl.09.25-09.40.

§

106

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Marcus Eriksson, avdelningschef och Carolina Gianola och Mattias Friberg
från Arbetsförmedlingen informerar nämnden.
Beslut

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

107

Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad 2019

ASN-2019-18168
Sammanfattning

Ärendet utgår.
Paragrafen är justerad
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§

108

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.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner arbetsmarknads- och socialförvaltningens
utredning
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.
Yrkanden
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag till det andra förslaget till beslut och att nämndens
samarbete med den ekonomiska föreningen Kontrakompaniet och den ideella föreningen
Kontrakultur avslutas med omedelbar verkan.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Simon Enqvists
(SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden
Simon Enqvist (SD) och Magnus Olsson (SD) reserverar sig mot det andra beslutet och avser
inkomma med skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag












§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
Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad
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§

109

Plan för begränsning av kostnadsökningar samt verksamhet i
balans med budget inom arbetsmarknads- och socialnämnden

ASN-2020-4714
Sammanfattning

Vid sammanträdet finns inget beslutsunderlag för nämnden att ta ställning till.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att, mot bakgrund av att
nämnden tagit del av det ekonomiska utfallet och helårsprognos efter de tre första
månaderna, samt att situationen med pågående Covid-19 sannolikt påverkar nämndens
ekonomiska utfall negativt, återkomma med en plan för att begränsa kostnadsökningen inom
nämndens verksamheter i syfte att minimera det befarade underskottet- och på sikt få balans
mellan verksamheten och de tilldelade ramarna.
2. Arbetsmarknads- socialnämnden beslutar att förvaltningen återkommer med en plan till
nämndens sammanträde i maj.
Yrkanden
Sedat Arif (S) yrkar att mot bakgrund av att nämnden tagit del av det ekonomiska utfallet och
helårsprognos efter de tre första månaderna, samt att situationen med pågående Covid-19
sannolikt påverkar nämndens ekonomiska utfall negativt, att nämnden uppdrar åt
förvaltningen att återkomma med en plan för att begränsa kostnadsökningen inom nämndens
verksamheter i syfte att minimera det befarade underskottet och på sikt få balans mellan
verksamheten och de tilldelade ramarna.
Helena Nanne (M) yrkar att förvaltningen återkommer till nämnden med en plan vid
sammanträdet i maj.
Ordförande finner att nämnden bifaller eget yrkande med Helenas Nannes (M)
tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Paragrafen är justerad
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§

110

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.
Beslut

1. Arbetsmarknad- och socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till Fördelning av
extra medel 2020.
Yrkanden
Mats Högelius (V) yrkar på följande tillägg till arbetsutskottets förslag: Att de extra medel
som nämnden blivit tilldelad ska användas för att snarast möjligt starta upp ny verksamhet,
under förutsättning att det är att öka nämndens insatser vad det gäller att överta extern
verksamhet i egen regi, stärka arbetet med ungdomar och möta den ökade arbetslösheten.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Mats Högelius
(V) tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Mats Högelius (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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§

111

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.
Beslut

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





§87 Verksamhetsplan arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020
G-Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020
Verksamhetsplan 2020 arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§

112

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.
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.
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar att följande ändringar ska göras i yttrandet avseende remiss från
Finansdepartementet - Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU
2020:8):
1. Stryka meningen på sidan 1 i yttrandet: ”Eftersom rätten till bistånd regleras i lag kan
kommunens möjlighet att tillhandahålla välfärdstjänster begränsas i jämförelse med
kommuner med annorlunda socioekonomisk sammansättning.”
2. Stryka meningen på sidan 2 i yttrandet: ”De utmaningar som hanteras inom ASNs
verksamhetsområde är kostnadsdrivande och till stora delar opåverkbara. Nämnden anser att
detta bör särskilt beaktas i den ovan nämnda översynen.”
3. Ersätt texten i punkt 2 med följande: ”Nämnden anser att det är viktigt att utredningen ser
över hur kommuner där fler invånare blir självförsörjande ska få ett positivt utfall av detta i
utjämningssystemet”.
Sedat Arif (S) yrkar med instämmande av Ann-Marie Hansson (S) bifall till arbetsutskottets
förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Helena Nannes förslag.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar bifall till Helena Nannes förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Helena Nannes
(M) ändringsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag








§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)

Paragrafen är justerad
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§

113

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.
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
Yrkanden
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag
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§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

Paragrafen är justerad
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§

114

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.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Planprogram
Amiralsgatan och Station Persborg enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till stadsbyggnadsnämnden.
Yrkanden
Ann-Marie Hansson (S) yrkar att följande mening läggs till i arbetsutskottets förslag till
yttrande:
"Det är likaså viktigt att trygghetsaspekten i den yttre miljön, i det offentliga rummet, också
fokuseras, såväl för barn som för vuxna kvinnor och män."
Mats Högelius (V) yrkar att följande mening läggs till i arbetsutskottets förslag till yttrande:
"Arbetsmarknads- och socialnämnden vill att de boende som under flera år kämpat för att få
till en rimlig tillgång på gemensamma lokaler hörsammas när stadsdelen nu planeras."
Sedat Arif (S) yrkar att Ann-Marie Hanssons (S) och Mats Högelius (V) tilläggsyrkanden läggs
till arbetsutskottets förslag till yttrande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag, med tilläggsyrkande
av Ann-Marie Hansson (S) och Mats Högelius (V), mot Magnus Olssons (SD)
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avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag med
ändringsyrkanden.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
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
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

Paragrafen är justerad
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§

115

Val till arbetsmarknads- och socialnämndens
myndighetsutskott 1

ASN-2020-5607
Sammanfattning

Enligt nämndens reglemente § 59 åttonde stycket ska fyllnadsval snarast förrättas om en
ledamot eller ersättare i utskottet avgår.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Louise Arndt till ersättare 5, efter Janne
Grönholm, i myndighetsutskott 1 från och med 20-05-01 till och med 20-12-31.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Paragrafen är justerad
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§

116

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

ASN-2020-5603
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 § punkt 2 LVU till Åsa Edqvist från och
med 2020-04-30.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag



G-G-Tjänsteskrivelse ASN 200430 Förordnande av tjänstepersoner att fatta beslut i
ärenden där socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU

Paragrafen är justerad
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§

117

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19198

Paragrafen är justerad
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§

118

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19187

Paragrafen är justerad
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§

119

Ärende väckt av Helena Nanne (M): Låt bidragstagare avlasta
vården och den gröna näringen under krisen

ASN-2020-6044
Sammanfattning

Helena Nanne (M) har väckt ärendet: Låt bidragstagare avlasta vården och den gröna näringen under
krisen.
Nämndsinitiativet förslår att arbetsmarknads- och socialnämnden ska besluta:
Att ge arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag i samarbete med hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen anordna en snabbutbildning för mottagare av ekonomiskt bistånd i
syfte att de ska kunna arbeta inom äldreomsorgen, i en omfattning som motsvarar behovet av
arbetskraft.
Att ge arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att i samarbete med LRF och andra
relevanta aktörer rusta mottagare av ekonomiskt bistånd och matcha dessa till arbete inom de
gröna näringarna, i en omfattning som motsvarar behovet av arbetskraft.
Yrkanden
Mats Högelius (V) yrkar avslag till Helena Nannes (M) förslag.
Ordförande Sedat Arif (S) yrkar med instämmande av Ann-Marie Hansson (S) att
förvaltningen tillsammans med andra berörda förvaltningar ska undersöka möjligheten att
anordna en snabbutbildning för mottagare av ekonomiskt bistånd i syfte att de ska kunna
arbeta inom äldreomsorgen. Ordförande Sedat Arif (S) yrkar med instämmande av AnnMarie Hansson (S) att det andra yrkandet ska anses vara besvarat.
Helena Nanne (M) yrkar att förvaltningen ska återrapportera i ärendet till nämnden i maj och
med det bifall till ordförandens förslag vad gäller det första yrkandet. Helena Nanne (M)
yrkar avslag till ordförandens förslag vad gäller det andra yrkandet.
Ordförande Sedat Arif (S) yrkar bifall till Helena Nannes (M) tilläggsyrkande, om att ärendet
ska återrapporteras i maj.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag vad gäller det första yrkandet.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till ordförandens förslag vad gäller det andra yrkandet.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar bifall till ordförandens förslag vad gäller det första yrkandet. Joacim
Ahlqvist (C) yrkar avslag till ordförandens förslag vad gäller det andra yrkandet.
Janne Grönwall (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag vad gäller det första yrkandet.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att ställa proposition på förslagen var för sig. Nämnden godkänner
beslutsgången.
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Ordförande ställer proposition på eget yrkande med tilläggsyrkande av Helena Nanne
(M) mot Mats Högelius (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller eget
yrkande med tilläggsyrkande av Helena Nanne (M).
Ordförande ställer proposition på eget yrkande, om att förslag två ska anses vara besvarat,
mot Helena Nannes (M) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller eget
yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Mats Högelius (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig muntligt mot det andra beslutet.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig muntligt mot det andra beslutet.
Beslutsunderlag



Nämndsinitiativ

Paragrafen är justerad

39

§

120

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Britt-Marie Pettersson informerar om:





Ekonomiskt utfall och helårsprognos efter mars månad, bifogad pdf.
Förvaltningens arbete med covid-19.
Förvaltningens arbete med omorganisationen.
Utredningen som stadskontoret och ASF gör tillsammans på uppdrag av KS.

Lotta Heckley informerar om arbetet med budgetskrivelse 2021
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





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

Paragrafen är justerad

40

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
ASN-2020-3463
Utredning avseende verksamheten Kontrapunkts medverkan i överenskommelse för
värmestugor

Anklagelserna som framkommit angående Kontrakompaniet är synnerligen allvarliga och förefaller
trovärdiga.
De har klart brustit i att följa Malmö stads regler och riktlinjer och har inte heller uppvisat en vilja att
vara tillmötesgående genom att samarbeta med utredningen utan har valt att tydligt försvåra denna
genom att bland annat undvika att skicka in relevanta handlingar samt att den syn på bland annat
medhjälp till skenäktenskap som de uppgivit till utredarna inte stämmer överens med de åsikter de
tidigare publikt publicerat på sociala medier eller uppgett i SVTs initiala granskning.
Kontrakompaniet har genom sitt agerande under utredningens gång uppvisat att de inte är en seriös
aktör och inte heller har haft för avsikt att ta avstånd till de uppgifter som framkommit.
Sverigedemokraterna anser därför att Malmö behöver en starkare markering för att påvisa ett tydligt
avståndstagande från föreningen och deras agerande.
Vi yrkade därför att ändra nämndens ställningstagande till att uttrycka ett skarpt och definitivt avslut av
samarbetet med Kontrakompaniet.
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 2020-04-30
Ärende: Plan för begränsning av kostnadsökningar samt verksamhet i
balans med budget inom arbetsmarknads- och socialnämnden
ASN-2020-4714
Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi är i fritt fall med växande underskott och skarp
kritik från Malmö stads revisorskollegium. Redan efter årets första tre månader var prognosen
ett samlat underskott på 368 miljoner kronor, med en uppenbar risk för ytterligare underskott
inom ekonomiskt bistånd med tanke på den rådande situationen på arbetsmarknaden.
För detta krävs skarpa åtgärder för att minska nämndens kostnader och få fler Malmöbor i
arbete. Det handlar om såväl akuta åtgärder som sänker utgifterna på kort sikt som långsiktiga
och strukturella åtgärder som säkerställer en långsiktigt hållbar ekonomi.
Moderaterna och Centerpartiet hade sett fram emot en diskussion och beslut om begränsning
av arbetsmarknads- och socialnämndens kostnadsökningar. Så blev aldrig fallet, eftersom
ärendet inte var färdigberett i tid för att ge arbetsmarknads- och socialnämndens ledamöter och
ersättare en möjlighet att sätta sig in i förvaltningens förslag innan beslut. Vi har givetvis
förståelse och respekt för att arbetsmarknads- och socialförvaltningen har en hög
arbetsbelastning och inte minst nu under rådande coronapandemi, men det är beklagligt att de
åtgärder som krävs mer än någonsin tidigare nu får behandlas och beslutas en månad senare än
planerat.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30: Ärende 20. Fördelning av extra medel
ASN-2020-3573

Vänsterpartiet yrkade vid dagens nämndsmöte på pengarna som utdelats av
kommunstyrelsen skulle fördelas till nämndens verksamheter. Vi yrkade på att pengarna
användas för att snarast möjligt för att starta upp ny verksamhet, under förutsättning att det
är att öka nämndens insatser vad det gäller att överta extern verksamhet i egen regi, stärka
arbetet med ungdomar och möta den ökade arbetslösheten. Vi ser inte att det är en lämplig
åtgärd att lägga pengarna på hög. Vi är övertygad om att det skulle komma verksamheten till
gagn och dessutom vara i enlighet med vad pengarna som avsatts är till för.
Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 30 april 2020
Mats Högelius, ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson, ersättare
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Särskillt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
Ärende: ASN-2020-3573

Fördelning av extra medel
Malmö befinner sig under rådande omständigheter i en synnerligen utsatt situation. Kostnaderna har
under flera år fortsatt öka. Trots styrningens uttalade intentioner om att minska utgifterna inom
nämndens ansvarsområde har omkostnaderna kontinuerligt spillt över budgetramarna. Vi finner oss
nu därför i en sits där vi står dåligt rustade för att hantera konsekvenserna av en så omvälvande
händelse som Corona-krisen utgör.
De extra medel som tillkommer nämnden från de så kallade välfärdsmiljarderna är välkomna och
kommer absolut komma till användning, men Sverigedemokraterna vill understryka att medel
motsvarande dessa utan svårighet hade kunnat sparats in flera gånger om ifall de styrande partierna
sedan tidigare tagit ett större ansvar och minskat anslagen till icke essentiella verksamheter så som vi
flera gånger förordat.
Då hade vi idag haft en betydligt bättre ekonomisk utgångspunkt och därmed större möjligheter till att
hantera den pågående krisen och de följdverkningar som den innebär.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2020-04-30
Fördelning av extra medel
Diarienr: ASN-2020-3573
Nämnden har en svår ekonomisk situation. Prognoserna visar ett stort underskott och
förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma till nämnden med en åtgärdsplan.
Miljöpartiet såg till att nämnden fick ta del av de statliga välfärdsmiljarderna som
skickades till kommuner och regioner. Miljöpartiets utgångspunkt har varit att
pengarna ska användas till förebyggande insatser. En utökning av öppenvård i egen regi
är en klok insats som både minskar det mänskliga lidandet och sparar pengar på sikt.
Klokt använt kan 8 miljoner göra en stor skillnad. Att öka öppenvården är ett steg på
vägen mot att omvandla socialtjänsten till organisation med fokus på det förebyggande
arbetet.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
ASN-2020-3706
Remiss från Finansdepartementet – Starkare kommuner – med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

I förslaget till yttrande vill Malmö stad se närmare påverkansanalyser av socioekonomiska
förhållanden bland kommunerna. Det underlaget som förekommer är dock av den art att det är en
rikstäckande analys med ett övergripande tema och det förefaller sig att en mer djuplodande analys av
enskilda kommuners särskilda förutsättningar bör ligga inom den egna kommunens sfär.
Sverigedemokraterna anmärker även på några av de formuleringar som gjorts i yttrandet.
Det är visserligen riktigt att rätten till bistånd regleras i lag men vi anser att det är oansvarigt och
ovärdigt att anse att dessa omkostnader inte kan nämnvärt påverkas när Malmö stad visat sig vara
konsekvent mer generös än vad lagen kräver och har betydande merkostnader per person som
mottager försörjningsstöd jämfört med andra storkommuner med liknande utmaningar.
Vidare är det nedslående att det för styret verkar ha blivit en självklarhet att Malmö stads kostnader för
arbetsmarknads- och socialnämnden ligger på de rekordhöga nivåer som vi ser idag. Att kort
konstatera att det till de största delarna är opåverkbara förefaller vara likställt med en kapitulation med
hänsyn till att vända trenden och få en budget i balans.
Sverigedemokraterna yrkade därför bifall till de ändringsyrkanden som föreslagits av Moderaterna i
detta ärende.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
Ärende: Remiss från Finansdepartementet – Starkare kommuner – med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
ASN-2020-3706
Moderaterna och Centerpartiet föreslog en rad förändringar av arbetsmarknads- och
socialnämndens yttrande med anledning av remissen.
1. Strykning av texten ”Eftersom rätten till bistånd regleras i lag kan kommunens
möjlighet att tillhandahålla välfärdstjänster begränsas i jämförelse med kommuner med
annorlunda socio-ekonomisk sammanhållning.”
2. Strykning av texten ”De utmaningar som hanterar inom arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhetsområde är kostnadsdrivande och till stora delar
opåverkbara. Nämnden anser att detta bör särskilt beaktas i den ovan nämnda
översynen.”
3. Tillägg av texten: ”Nämnden anser att det är viktigt att utredningen ser över hur
kommuner där fler invånare blir självförsörjande ska få ett positivt utfall av detta i
utjämningssystemet.”
Förslaget till yttrande är till stora delar positivt och innehåller såväl instämmande som kritik
mot remissen som vi kan ställa oss bakom. Däremot är det anmärkningsvärt att så tydligt avsäga
sig det egna ansvaret för att minska nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd. Det
ekonomiska biståndet styrs visserligen av en lagstiftning, men med ett stort utrymme för alla
kommuner att bedriva ett intensivt arbete för att få fler i arbete och därmed sänka sina kostnader.
Det är inte rimligt att en nämnd som är mer generös med det ekonomiska biståndet än vad
lagstiftningen kräver samtidigt kan påstå att nämndens kostnader till stora delar är opåverkbara.
Vidare anser vi att det kommunala utjämningssystemet har brister som slår mot de kommuner
som lyckas få fler att lämna bidragsberoende till förmån för arbete och egen försörjning. Om
en kommun idag får en person i arbete får kommunen ett positivt ekonomiskt utfall då
bidragskostnaderna minskar och skatteintäkterna ökar. Detta positiva utfall tas dock tillbaka av
utjämningssystemet som betalar ut mindre pengar till kommunen. Således finns inga
ekonomiska incitament för att sänka kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Det är
beklagligt att den styrande minoriteten inte vill lyfta denna problematik. Då vi inte fick gehör
för våra yrkanden avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
ASN-2020-268
Remiss - Handlingsplanen för den nationella minoriteten romer i Malmö

Sverigedemokrater yrkade att nämnden skulle avstyrka remissen med följande
motivering:
Handlingsplanen är för omfattande och den bör varken innehålla mer eller mindre än
vad lagen kräver, detta för att leva upp till likabehandlingsprincipen mellan romer och
andra utsatta grupper.
Då vi inte fick gehör för vårt ställningstagande reserverar vi oss mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
ASN-2018-14109
Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i Rosengård i Malmö, Pp 6051
Sverigedemokrater yrkade att nämnden skulle avstyrka remissen med följande
motivering:
Om Amiralsgatan byggs om till stadshuvudgata kommer det leda till att trafikflödet
stoppas upp vilket ger upphov till mer avgaser vid start, stopp och tomgångskörning.
Det kommer också leda till att många företags transporter försenas och bland annat Pågen
anser att förseningarna blir så stora att de inte kan fortsätta med sin verksamhet på
nuvarande plats.
Den här typen av arbetsgivare, som kan fånga upp de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
och som har en låg eller obefintlig utbildning, har Malmö inte råd att förlora.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30: Ärende 24.
Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i Rosengård i Malmö

Planprogrammet berör en förtätning och ombyggnad av Rosengård runt Amiralsgatan samt
Persborg. Vänsterpartiet ställer sig positiva till utgångspunkterna för planprogrammet och
tycker att Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar ett väl avvägt yttrande.
Samtidigt vill Vänsterpartiet poängtera att byggande av en socialt hållbar stad, i syfte att
bryta utanförskap och segregering, kräver betydligt mer än förändringar av den fysiska
miljön. Det är därför fortsatt viktigt att de boende i området inkluderas i planarbetet och att
Malmö stad fortsätter ha en omfattande dialog med dem. Genom ett dialogarbete och riktade
insatser för inkludering kan vi bygga en stad för dem som bor inom planområdet och där
människor fortsätter känna igen sig i sitt grannskap. Det primära syftet med
stadsdelsutvecklingen bör vara att människor som redan bor i området får en förbättrad
närmiljö, med ökade möjligheter till goda livsmiljöer.
Vi vill också poängtera vikten av möjligheten för boende att organisera sig i sitt närområde
och att ha lokaler för att göra det. Folkbildning, föreningsliv och lokalt engagemang är av
yttersta vikt för ett inkluderande samhälle och individers utveckling. I dagsläget saknas
tillgång till kommunala lokaler där föreningar kan träffas och hålla arrangemang. Det handlar
om mötesrum för 10 personer och lokaler för arrangemang för ett 100-tal personer. Vi i
Vänsterpartiet vill att de boende som under flera år kämpat för att få till en rimlig tillgång på
gemensamma lokaler hörsammas när stadsdelen nu planeras.
Vi i Vänsterpartiet vill poängtera vikten av möjligheten för boende att organisera sig i sitt
närområde och att ha lokaler för att göra det. Folkbildning, föreningsliv och lokalt
engagemang är av yttersta vikt för ett inkluderande samhälle och individers utveckling. I
dagsläget saknas tillgång till kommunala lokaler där föreningar kan träffas och hålla
arrangemang. Det handlar om mötesrum för 10 personer till lokaler för arrangemang för ett
100-tal personer.
Vi yrkade på mötet på att följande text skulle läggas till Arbetsmarknads- och
socialnämndens yttrande:
“Arbetsmarknads- och socialnämnden vill att de boende som under flera år kämpat för att få
till en rimlig tillgång på gemensamma lokaler hörsammas när stadsdelen nu planeras.”
Vi är glada att nämnden hörsammade vårt yrkande.
Malmö den 30 april 2020
Mats Högelius, ledamot,
med instämmande av
Emma-Lina Johansson, ersättare
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
Ärende: Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i Rosengård
i Malmö, Pp 6051
ASN-2018-6051
Moderaterna och Centerpartiet har tidigare i planprocessen lyft ett antal invändningar som den
styrande minoriteten har valt att inte tillgodose. Malmös ytor är givetvis begränsade och
planering av staden behöver ta hänsyn till en rad olika aspekter för att staden ska växa på ett
sätt som säkerställer fler bostäder och goda förutsättningar för stadens näringsliv. Synpunkterna
berör områdets exploateringsgrad, funktionsblandning, trafik, bebyggelse kring stationen samt
bebyggelsestruktur. Vi instämmer i dessa invändningar och anser att det är rimligt att den
styrande minoriteten lyssnar på dessa.
Vidare är Moderaterna och Centerpartiet mycket bekymrade över den risk som finns för Pågens
fabrik i det fall planprogrammet förverkligas i denna form. Det är en stor och viktig arbetsgivare
och en flytt från Malmö skulle innebära förödande konsekvenser för många Malmöbor som
skulle stå utan arbete. Det är för oss beklagligt att man väljer att gå vidare med planprogrammet
trots detta larm från en arbetsgivare som betyder så mycket för vår stad och dessutom för
arbetsmarknads- och socialnämndens uppdrag om att få fler i arbete.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30: Ärende 30. Nämndsinitiativ “Låt bidragstagare
avlasta vården och den gröna näringen under krisen”

Moderaterna i Malmö kräver att de som får försörjningsstöd ska erbjudas jobba inom gröna
näringar och vården efter att de gått någon kortkurs. Det vård- och omsorgspersonal gör
inom vården kräver mycket mer adekvat yrkesutbildning och kvalificerad personal. Det finns
dock ett stort behov inom dessa näringar och yrken, beroende på den pågående
Corona-epidemin. Den löser vi inte med att snabbrekrytera outbildad personal från gruppen
försörjningsbidragstagare.
Vi i Vänsterpartiet vill hellre se ett slut på nedskärningar och privatisering inom vården och
istället anställa fler i riktiga jobb med löner som man kan leva på. Vi tror inte, till skillnad mot
moderaterna, att lösningen på alla problem är att de som har lägst löner och minst trygghet
skall få det ännu sämre och de som redan är rika skall få stora lättnader.
Det finns tyvärr tendenser till att alltid öka kraven på gruppen försörjningsstödstagarna. Det
har redan krav på sig att öka jobb. Därför är detta ett märkligt krav, då vi har förstått att
samtliga försörjningsstödstagare som har arbetsförmåga alltid matchas mot befintliga
arbeten och lämpliga kompletteringsutbildningar genom Arbetsmarknadsavdelningens
försorg. Detta innebär att personer från denna grupp regelbundet matchas mot dessa jobb
som moderaterna nu vill värna om. Är de kvalificerade så får de jobben, annars inte. Nu ökar
dessutom gruppen arbetslösa drastisk varför möjligheterna att få kvalificerad och i bästa fall
redan utbildad personal kommer att öka.
Till skillnad från Moderaterna så har vi inom Vänsterpartiet full tilltro till att medarbetarna
inom Arbetsmarknadsavdelningen gör allt de kan för att stötta sina klienter fram till arbete.
Vi ser inte att ytterligare incitament behövs.
Därför yrkade vi på att avslå Moderaternas nämndinitiativ. Då vårt yrkande föll, reserverar vi
oss mot beslutet.
Malmö 30 april 2020
Mats Högelius, ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson, ersättare

