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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-12:50

Plats

Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) (Deltagande på Teams) §§261-281
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) §§245-276, §§278-281
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C) §245
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) §§245-260 ersätter Ann-Marie Hansson (S)
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på Teams) §277 ersätter Ingrid
Anna-Lisa Gunnarson (M) pga jäv
Lars Eriksson (C) §§246-281 ersätter Joacim Ahlqvist (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S) §§261-281
Vanja Andersson (S) (Deltagande på Teams) §§261-281
William Spegel (S) §245, §§261-281
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på Teams) §§261-281
Ulla Herbert (L) (Deltagande på Teams) §§261-281
Emma-Lina Johansson (V) (Deltagande på Teams) §§261-281
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på Teams) §§261-276, §§278281
Claes Holmerup (M) §§261-281
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på Teams) §§261-281
Felicia Siecke (SD) (Deltagande på Teams) §§261-281

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Arjana Nikqi (Nämndsekreterare)
Erik Mood (Handläggare) §246
Marcus Eriksson (Avdelningschef) §§261-264, §269, §§276-277
Rebecka Kärrholm (Enhetschef) §245, §§261-281
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef) §245, §§261-281
Rebecca Bichis (Avdelningschef) §245, §§261-281
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare) §245, §§261-281

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Arjana Nikqi
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

...........................................

Helena Nanne

…………………………………
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Catharina Finne (Enhetschef) §246
Luisa Hansson (Ekonomichef) §§267-274, §§280-281
Lotta Heckley (Controller) §§270-271
Kenneth Sandgren (Planeringssekreterare) §281
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§§245-281
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§248
§249
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§251
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§257
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§265
§266
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§268
§269
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§271
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§275
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Fastställande av dagordning
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddatboende – förslag
till bestämmelser rörande bl.a. omedelbarplacering, sekretess och skolgång (Ds
2020:16)
Remiss angående Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet -Ett nytt regelverk
för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)STK-2020-1059
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners medverkan i den
statliga arbetsmarknadspolitiken
Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga vid
allvarlig brottslighet.
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmåncykel STK-2020-790
Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 - MN-2018-964
Lokalbehovsplan
Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut , STK-2020370
Arbetsmarknadsinformation
Delårsrapport 2020
Budgetskrivelse 2021
Riktlinjer för ekonomisk styrning ASN
Uppföljning av internkontrollplan 2020 - tertial 2
Fördelning av tilläggsbudget
§199 Malmöinitiativet - långtidshärbärge för utsatta EU-medborgare
EF20190151
Ansökan från Hassela Solidaritet till projektet Hassela Movement 2.0
Ansökan från Boost by FC Rosengård om verksamhetsbidrag 2020-2021
Information om nämndens hantering av beslut från IVO gällande tillsyn av
stödboende för barn och unga i åldern 16-20
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Information från förvaltningsdirektören
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§

245

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlar ärendena i enlighet med s. 3-4 i
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

246

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11532

Paragrafen är justerad
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§

247

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11528

Paragrafen är justerad
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§

248

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11529

Paragrafen är justerad
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§

249

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11530

Paragrafen är justerad
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§

250

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11533

Paragrafen är justerad
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§

251

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11555

Paragrafen är justerad
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§

252

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11558

Paragrafen är justerad
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§

253

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11562

Paragrafen är justerad
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§

254

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11540

Paragrafen är justerad
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§

255

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11541

Paragrafen är justerad
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§

256

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11553

Paragrafen är justerad
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§

257

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11551

Paragrafen är justerad
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§

258

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11549

Paragrafen är justerad
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§

259

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11548

Paragrafen är justerad
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§

260

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19489

Paragrafen är justerad
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§

261

Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddatboende – förslag till bestämmelser rörande bl.a.
omedelbarplacering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

ASN-2020-8950
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian
Stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bland
annat omedelbar placering, sekretess och skolgång. Utredningen är en komplettering till
betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende
(SOU 2017:112).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att förslaget att införa en ny bestämmelse
i LVU om omedelbar placering i skyddat boende förstärker barns rätt till eget stöd och skydd,
men att förslaget också kan medföra nya problem.
Förvaltningen saknar en analys av hur själva handläggningsprocessen kan påverka den
våldsutsatta och barnen och befarar att färre barn får hjälp.
Förslaget innebär en betydande utökning av socialtjänstens administration och förvaltningen
menar att det kan krävs betydande resursförstärkning för att kunna efterleva de ändringar
som föreslås.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 195.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen i enlighet med
arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag §195 Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddatboende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbarplacering,
sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
G-Tjänsteskrivelse remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende - förslag till bestämmelser rörande bl. a. omedelbar placering, sekretess och
skolgång Ds 2020:16
Förslag till yttrande remiss Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende –
förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång
(Ds 2020:16)
Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser
rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-8950

Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
Malmö har sedan en längre tid haft en kraftigt ökande trend med orosanmälningar när det gäller
barn och unga. Många barn i Malmö befinner sig i en utsatt situation i sina hem där deras tillvaro
präglas av hot och våld och för dessa barn är det angeläget att de skyndsamt och rättssäkert kan få
den hjälp som behövs för att trygga deras situation.
Sverigedemokraterna åsikt är att det är av stor vikt att en placering av barn som befinner sig i en
särskilt utsatt situation kan utföras omgående då ärendet anses vara akut.
I flera ärenden, exempelvis de som föranletts av hedersrelaterat våld, kan avvaktan på handläggning
eller behov av att inhämta båda vårdnadshavarnas samtycke i vissa fall indirekt utsätta ett barn med
skyddsbehov för fara. Det är i sådana fall viktigt att man agerar utifrån det säkraste alternativet för
barnet.
Vi ställer oss i stort positiva till det stärkta skydd som ändringarna kan ge utsatta barn i Malmö men
vi konstaterar även att de föreslagna ändringarna kommer betyda en ansenlig ökning av det
administrativa arbetet och därmed ytterligare belasta Malmö stads redan mycket ansträngt
ekonomiskt läge.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

262

Remiss angående Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU
2020:37)STK-2020-1059

ASN-2020-9038
Sammanfattning

Stadskontoret har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig angående
remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen
(SOU 2020:37).
Utredningen presenterar ett förslag till ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen.
Utredningen föreslår att arbetslöshetsersättningen ska baseras på inkomst och inte på arbetad
tid som idag. Genom förslaget blir det lättare att kvalificera sig för försäkringen, men hur
länge en arbetslös kan få ersättning varierar utifrån den sökandes tidigare förankring på
arbetsmarknaden. Ersättningens storlek ska enligt förslaget baseras på tidigare inkomst, tid
som medlem i en arbetslöshetskassa och tid i arbetslöshet. Utredningen föreslår också att
arbetslöshetsersättningen ska trappas ner efterhand.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till utredningens
förslag, men vill särskilt lyfta fram att många arbetssökande genom förslagets utformning och
föreslagna ersättningsnivåer riskerar att inte klara sin och sin familjs försörjning genom
inkomster från arbetslöshetsförsäkringen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 196.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende remiss från
Arbetsmarknadsdepartementet - Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU
2020:37) enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Helenas Nannes
(M) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller eget bifallsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson
(C) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag
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Protokollsutdrag §196 Remiss angående Remiss från
Arbetsmarknadsdepartementet -Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen
(SOU 2020:37)STK-2020-1059
G-Tjänsteskrivelse Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett nytt regelverk
för arbetslöshetsförsäkringen
Förslag till yttrande- Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett nytt
regelverk för arbetslöshetsförsäkringen
Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Remiss angående Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet – Ett
nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)
ASN-2020-9038
Moderaterna och Centerpartiet delar inte nämndens uppfattning om att den tillfälliga höjningen
av taket i a-kassan ska permanentas. Tidigare höjningar av a-kassan har minskat
sysselsättningen och den nuvarande tillfälliga höjningen väntas ge samma effekt. Sverige och
Malmö behöver fler och inte färre som arbetar. I det läge som Malmö befinner sig i, med en
arbetslöshet som är högre än finansministerns värsta skräckscenario, bör all kraft ägnas åt att
pressa ner arbetslösheten snarare än att dividera om vem som ska stå för finansieringen av
Malmös misslyckande.
Det måste i alla lägen vara mer lönsamt att arbeta än att inte arbeta. Att många Malmöbor
förlorar pengar, eller skulle förlora pengar, på att lämna bidragsberoende till förmån för arbete
och egen försörjning är inte bara orättvist och principiellt fel, det är också direkt
kontraproduktivt. Därför är ersättningsnivåerna i a-kassan av stor vikt för att fler Malmöbor
ska kunna jobba och försörja sig själva. Såväl tak som regelverk kring avtrappning och
utfasning behöver utformas på ett sätt som i alla lägen motiverar till egen försörjning.
Efter decennier av socialdemokratisk bidragspolitik bär den styrande minoriteten ett stort
ansvar och det är beklagligt att man väljer att inte ta detta. Arbetsmarknads- och
socialnämndens förhållningssätt i remissvaret bör givetvis vara att få fler Malmöbor i arbete
och egen försörjning, inte på att andra myndigheter ska finansiera arbetslösheten. Det verkar
helt enkelt vara viktigare att fler kan få ta del av a-kassan än att färre ska vara i behov av den.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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§

263

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

ASN-2020-9198
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har berett Arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig
angående remiss från Arbetsmarknadsdepartementet – Kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken och betänkandet Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41).
Utredningen har analyserat och bedömt om det är tillåtet för kommuner att leverera
arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen
inom nuvarande regelverk, samt om det är tillåtet att kommuner tillhandahåller
arbetsmarknadspolitiska insatser under en avgränsad tid om tillhandahållandet annars är
otillräckligt. Utredningen har även utrett och lämnat förslag för att tydliggöra kommunernas
befogenheter och för att uppnå likvärdiga förutsättningar mellan kommuner och andra
fristående aktörer. Utredningen har också bedömt konsekvenser av kommuners medverkan i
arbetsmarknadspolitiken samt av utredningens förslag.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till utredningens slutsatser och
förslag. Det är viktigt att klargöra att utredningen inte fokuserar på den form av samverkan
som bedrivs mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen idag. Förvaltningen vill särskilt lyfta
fram att oavsett om de statliga arbetsmarknadspolitiska insatserna bedrivs av privata eller
offentliga aktörer så behöver de öka i omfattning för att fler arbetslösa Malmöbor ska få stöd
i sitt arbetssökande.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 197.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende remiss från
arbetsmarknadsdepartementet – Kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Mats Högelius (V) yrkar att "oavsett privata eller offentliga" stryks i yttrandet och meningen
istället lyder "Nämnden vill särskilt lyfta fram att de statliga arbetsmarknadspolitiska insatserna behöver
öka i omfattning för att fler arbetslösa Malmöbor ska få stöd i sitt arbetssökande".
Sedat Arif (S) yrkar avslag till Mats Högelius (V) yrkande.
Helena Nanne (M) yrkar avslag till Mats Högelius (V) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Mats Högelius (V)
ändringsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller eget bifallsyrkande.
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Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag §197 Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken
G-Tjänsteskrivelse Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)
Förslag till yttrande Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)
Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23: Ärende 20. Remiss från
Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Vi ville stryka skrivningarna om “oavsett privata eller offentliga” i yttrandet. Vi anser att vår
gemensamma välfärd och våra skattepengar inte ska gå till privata aktörers vinster. Vi vill se
en ökad finansiering av Arbetsförmedlingens arbete - inte privata aktörer - och yrkade därför
att meningarna som berörs ska lyda:
“Nämnden vill särskilt lyfta fram att de statliga arbetsmarknadspolitiska insatserna behöver
öka i omfattning för att fler arbetslösa Malmöbor ska få stöd i sitt arbetssökande.”

Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet
Malmö 2020-09-23
Mats Högelius (V), ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-9198

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken
Sverigedemokraterna ställer sig i stort positiva till att kommunen har möjlighet att utöka sina
möjligheter att tillhandahålla tjänster för att kunna öka andelen malmöbor med självförsörjning.
Malmö befinner sig idag i ett mycket svårt arbetsmarknadsläge där vi ser ett stort segment av
befolkningen som står långt från arbetsmarknaden och som behöver mycket stöd för komma till en
punkt där de blir självförsörjande genom arbete.
Malmö stad har redan idag ett djupt samarbete med Arbetsförmedlingen och andra instanser när det
kommer till att erbjuda arbetsmarknadsinsatser och stöd för arbetssökande. Kommunen är genom
sin unika position väl rustad för att kunna genomföra riktade utbildningar mot bristyrken i staden och
vi ser positivt på möjligheten att utföra detta i egen regi vid behov eller när ingen annan lämplig
leverantör går att hitta.
Vi vill samtidigt uppmärksamma på att det inte bör nyttjas på ett sådant sätt att det försvårar för
privata aktörer att agera på Malmös arbetsmarknad och att Malmö stad noga beaktar att kommunen
inte missbrukar sin särställning i fall där den agerar som leverantör av tjänst.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet – Kommuners
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken
ASN-2020-9198
Moderaterna och Centerpartiet instämmer i stora delar med utredningens förslag samt
arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande. Det finns dock några aspekter som vi gärna vill
lyfta. Till att börja med ser vi en viss oro för att Malmö stad ska medverka i den statliga
arbetsmarknadspolitiken. Arbetslösheten i Malmö är högre än finansministerns värsta
skräckscenario för hela landet under en pågående ekonomisk kris. Det vittnar inte om en särskilt
god förmåga att lyckas med det egna uppdraget om fler Malmöbor i egen försörjning och det
kan därmed antas att resultatet av ytterligare ansvar på området inte skulle leda till särskilt goda
resultat. Vi ser gärna att kommuner som lyckats vända ett bidragsberoende och håller
arbetslösheten på en låg nivå bedriver delar av den verksamhet som Arbetsförmedlingen idag
ansvarar för, men det finns goda skäl att vara skeptisk till en sådan verksamhet i Malmö stads
regi med dagens förutsättningar.
Vidare ser vi med viss oro på konkurrenssituationen för fristående aktörer på området. Det finns
mänger av verksamheter runt om i landet som bedriver en framgångsrik verksamhet för fler i
arbete, dessa finns också i Malmö. Större fristående aktörer får sannolikt goda förutsättningar
att verka i hela landet om förslagen i denna utredning blir verklighet, men reformeringen får
inte innebära att småskaliga, fristående och lokala aktörer trängs undan av stora och resursstarka
kommuner.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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264

Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga
myndiga vid allvarlig brottslighet.

ASN-2020-9333
Sammanfattning

Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss om slopad straffrabatt för unga myndiga vid
allvarlig brottslighet avser förändringar för gruppen unga myndiga lagöverträdare mellan 1820 år- Förslagen utgår från betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (2018:85), men
med vissa förändringar. Unga mellan 18-20 år som döms till ett brott med ett straffvärde som
motsvarar ett års fängelse eller mer ska inte ges någon straffreduktion. Ungdomsreduktionen
föreslås vara kvar för mindre allvarliga brott. För unga i denna åldersgrupp ska det inte krävas
särskilda skäl för att kunna välja påföljden fängelse om den i övrigt motsvarar brottets
allvarlighetsgrad. De särskilda ungdomspåföljderna ska vara förbehållna unga lagöverträdare
mellan 15-17 år, men de kan användas för unga mellan 18-20 år, som inte har fyllt 18 år vid
tidpunkten för brottet, om det finns särskilda skäl för det. Bestämmelsen om att vissa brott
inte omfattas av preskription föreslås också gälla brott begångna av en ung myndig person
mellan 18-20 år. Förvaltningen instämmer huvudsakligen i lagrådsremissens förslag. Det är
konsekvent att den slopade straffrabatten avgränsas till allvarligare brott. Alltför repressiva
åtgärder riskerar att ha motsatt effekt och gruppen unga myndiga mellan 18-20 år betraktas i
andra sammanhang fortsatt som mer skyddsvärda än de som har fyllt 21 år.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 200.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att föreliggande yttrande inte skickas såsom
nämndens yttrande till Kommunstyrelsen.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Lars Eriksson (C), avslag till föreliggande
förslag.
Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Joel Laguna (L) och Ann-Marie Hansson (S), bifall
till föreliggande förslag.
Mats Högelius (V) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ajournering

Ajournering, 11.00-11.05.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Helena Nannes (M), Lars
Erikssons (C), Mats Högelius (V) och Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande. Ordförande
finner att nämnden beslutar att föreliggande yttrande inte skickas såsom nämndens yttrande
till Kommunstyrelsen.
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Reservationer och särskilda yttranden

Sedat Arif (S) reserverar sig muntligen mot beslutet, till förmån för förvaltningens förslag.
Janne Grönholm (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag §200 Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för
unga myndiga vid allvarlig brottslighet.
G-Tjänsteskrivelse Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
Yttrande gällande lagrådsremiss från Justitiedepartementet Slopad straffrabatt för
unga myndiga vid allvarlig brottslighet
Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Remiss från Justitiedepartementet – Slopad straffrabatt för unga
myndiga vid allvarlig brottslighet
ASN-2020-9333
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på förvaltningens förslag till yttrande då vi anser
att straffrabatten för personer i åldern 18-20 år som begår brott bör avskaffas för all typ av
brottslighet. Vi anser därmed inte att utredningens förslag, där straffrabatten föreslås slopas vid
allvarlig brottslighet med ett straffvärde på fängelse i minst ett år, är tillräckligt.
I förslaget till yttrande skrivs att unga lagöverträdare bör få adekvata påföljder för att bryta en
kriminell livsstil. Vi anser att det givetvis bör vara så för all brottslighet, oavsett om förövaren
har fyllt 20 år eller inte. I förslaget till yttrande argumenteras också för att allt för repressiva
åtgärder i förhållande till mindre allvarliga och enstaka brott riskerar motsatt effekt. Just därför
bör fokus givetvis vara på stödjande, motiverande och beteendeförändrade insatser under tiden
man avtjänar sitt straff. Däremot kan det inte förringas att vuxna människor som begår brott
också måste kunna straffas som de vuxna människor de är. Bara för att en förövare har fyllt 18,
men inte 21 år, försvinner inte den skada som skett av lagöverträdelsen och upplevelsen för ett
brottsoffer förändras inte.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-9333

Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig
brottslighet
Justitiedepartementets framlägger i sitt utkast lagändringar om en slopad straffrabatt för de
personer mellan 18 - 20 år som begår grova brott.
Vi har idag en stor problematik kring unga förövare. Många av de som begår brott är ungdomar som
ofta redan i mycket unga år påbörjar en kriminell livsstil.
En skärpning av lagstiftningen med borttagande av straffrabatten kan ge flera gynnsamma effekter.
Delvis kan det avskräcka från att begå brott överhuvudtaget men det kan även verka genom att det
håller kriminella borta från allmänheten under längre perioder. Längre straffsatser ger även större
möjligheter för rehabilitering då program kan pågå under längre perioder och därigenom möjliggöra
för bättre utfall.
Sverigedemokraterna finner däremot att det utkast som Justitiedepartementet presenterar är alltför
avgränsat och skulle behöva utökas avsevärt för kunna uppnå tilltänkt effekt.
Vi ser att den grova brottsligheten går allt längre ner i åldersgrupperna samt att de som begår den
grova brottsligheten även ofta står för många av de mer ringa brotten.
Vi vill därför se ett lagförslag där man helt slopar straffrabatten för all brottslighet då detta skulle ge
polisen verktyg för att lättare att komma åt misstänkta gärningspersoner samt öka möjligheterna att
få fram en fällande dom som påför fängelsestraff.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vi anser att det är av stor betydelse att man kommer åt ungdomsbrottsligheten tidigt och med
kännbara konsekvenser för gärningspersonerna för att kunna avstyra vidare brottslig verksamhet
längre fram.
Den församlade oppositionen på olika grunder yrkade avslag på förslaget till yttrande och därför blev
det inget yttrande från nämnden. Våra synpunkter framförs via det här särskilda yttrandet.

_____________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23: Ärende 21. Remiss från Justitiedepartementet Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet.

Vänsterpartiet anser, i likhet med rådande forskning, att hårdare straff gentemot unga inte
minskar kriminalitet. All tillgänglig statistik talar för att ungdomsbrottsligheten minskar, även
allvarligare brottstyper. Mot den bakgrunden finns inte något empiriskt eller
erfarenhetsbaserat stöd för skärpta påföljder gentemot unga, och frågan blir då istället
politisk symbolpolitik utifrån ett rådande debattklimat om ”hårdare tag”.
Dels har ungas kriminalitet de facto minskat och dels så begår de allra flesta unga brott
under en kort del av sitt liv för att sedan leva välanpassade liv. De allra flesta unga gör sig
inte skyldiga till upprepad brottslighet. Detta förslag till ändring skulle göra Sverige till det
land i Norden, samt Tyskland, som har den hårdaste synen och straffen på ungas
brottslighet. Det skulle dessutom krävas statliga miljardsatsningar på utbyggnad av
Kriminalvården och SIS-institutioner om förslaget går igenom.
Istället för att fokusera på väl kända åtgärder som minskar kriminalitet långsiktigt så
fokuserar den politiska majoriteten på repressalier mot unga människor. Sverige behöver
istället rusta välfärden och öka jämlikheten. Avsaknaden av adekvata resurser till socialtjänst
och skolor, en statlig bostadspolitik, privatiseringar av kritiska samhällsfunktioner samt
friskolereformen har under decennier bidragit till en ökad segregation som har lämnat vissa
barn och unga efter.
Den straffrättsliga särbehandlingen för unga är väl förankrad i forskning och tar hänsyn till
det faktum att hårdare straff kan komma att fungera kontraproduktivt och motverka
återanpassning i samhället. Repressionshöjningar leder till en repressionsspiral med
återkommande krav på skärpningar. Istället behövs det fler närvarande poliser, förstärkning
av brottsutredande verksamhet, resurser till förskolor, skolor och socialtjänst, samt fokus på
innehåll i de straffsatser som redan finns, inte minst på destruktiva maskulinitetsideal som
bidrar och genererar kriminalitet.
Mot bakgrund av ovanstående yrkade vi avslag på styrets förslag till yttrande. Då vårt
yrkande bifölls lämnar vi in detta särskilda yttrande för att klargöra våra ståndpunkter.
Malmö 2020-09-23
Mats Högelius (V), ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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265

Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmåncykel STK-2020-790

ASN-2020-8647
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss från kommunstyrelsen gällande
förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell
och förslag avseende förmånscykel.
Förvaltningen ser positivt på förslag till mötes- och resepolicy och dess ansats, samt förslag
till klimatväxlingsmodell som en del i att klara Malmö stads klimatmål och som ett verktyg för
att efterleva policyn.
Förvaltningen anser att policyn kan förtydligas och preciseras ytterligare för att underlätta för
Malmö stads medarbetare, exempelvis gällande i vilka sammanhang resor ska ersättas av
digitala möten. Förvaltningen är positiv till att vidare undersöka alternativen för att
tillhandahålla förmånscyklar men anser att den administrativa kostnaden behöver förtydligas.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 193.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Förslag till mötes- och
resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Lars Eriksson (C), att:
-Arbetsmarknadsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom principen om att tåg i första
hand ska väljas för inrikes resor när så är möjligt för den enskilde. Förutsättningarna för våra
anställda att kombinera arbete med fritid och familjeliv bör dock vägas in och därmed bör
inrikes flygresor, även till och från Stockholm, tillåtas när flygresor inte utgör ett hållbart
alternativ av tidsmässiga skäl.
-Stryka skrivningen om tågresor inom norra Europa på sidan 2 i yttrandet.
-Förtydliga skrivningen om klimatväxlingsmodellen så att samtliga resor som är kopplade till
socialtjänstens myndighetsutövning undantas.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till yttrandet med tillägg att nämnden anser att Malmö stad
behöver höja sitt klimatväxlingsmål genom varje resa med flyg eller med privat bil i tjänst
beläggs med en avgift på 100 procent av resekostnaden.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förslag till beslut och yrkar avslag till Janne Grönholms
(MP) tilläggsyrkande.
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Sedat Arif (S) yrkar avslag till Helenas Nannes (M), med instämmande av Lars Erikssons (M),
yrkande, yrkar avslag till Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande och yrkar avslag till Magnus
Olssons (SD) yrkande. Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till föreliggande förslag. Ordförande
finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till Helenas Nannes (M), med
instämmande av Lars Erikssons (C), yrkande. Ordförande finner att nämnden avslår
yrkandet.
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till Janne Grönholms (MP)
tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår Janne Grönholms (MP)
tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Janne Grönholm (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet, till förmån för eget förslag till
beslut.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag §193 Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmåncykel STK-2020-790
G-Tjänsteskrivelse Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Förslag till yttrande- Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Protokollsutdrag §421 Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag
till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmåncykel
ASN-2020-8647
Moderaterna och Centerpartiet hade tre yrkanden enligt följande:
Yrkande 1: Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom principen om att tåg ska
väljas för inrikes resor när så är möjligt för den enskilde. Förutsättningarna för våra
anställda att kombinera arbete med fritid och familjeliv bör dock vägas in och därmed bör
inrikes flygresor, även till och från Stockholm, tillåtas när tågresor inte utgör ett hållbart
alternativ av tidsmässiga skäl.
Yrkande 2: Stryk skrivningen om resor inom norra Europa på sidan 2 i yttrandet.
Yrkande 3: Förtydliga skrivningen om klimatväxlingsmodellen så att samtliga resor som är
kopplade till socialtjänstens myndighetsutövning undantas.
Det är inte rimligt att kräva av exempelvis våra socialsekreterare att ta ett natttåg upp till
Stockholm för att träffa en klient under dagen och ytterligare spendera en till natt på ett tåg
för att ta sig hem. Därför yrkar vi på att om det är möjligt så är det rimligt att ta tåget men det
bör bestämmas individuellt för varje enskild anställd. Vidare är det inte rimligt att
arbetsmarknads- och socialnämnden tar beslut om vilka transportmedel som ska användas till
resor i norra Europa då vår verksamhet inte finns utanför Sveriges gränser. Skulle andra
förvaltningar behöva göra sådana resor är det ett beslut respektive förvaltning får ta. Sista
yrkandet gäller att resor kopplade till myndighetsutövande bör undantas från
klimatväxlingsmodellen då resor kopplade till myndighetsutövande bör regleras av säkerheten
och behovet och får aldrig påverkas av en klimatväxlingsmodell där man t.ex. riskerar att röja
sekretess om man inte kan ta en bil från punkt A till punkt B. Då vi inte fick gehör för våra
yrkanden avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-8647

Förslag till Mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel STK-2020-790
Arbetsmarknads- och socialnämnden har blivit ombedda att yttra sig angående de förslag som
framläggs angående möte- och resepolicy, klimatväxlingsmodell samt förmånscykel.
Sverigedemokraterna ser positivt på att nyttja teknikutvecklingen och hålla möten på distans där det
är möjligt och rimligt med avsikt att minska resekostnader samt spara in restid som kan användas
mer produktivt i verksamheten.
Det är däremot viktigt att påpeka att där en resa inte kan undvikas måste även tidsåtgången vägas in
när det kommer till val av transportmedel. Kollektivtrafiken är ofta betydligt mer tidskrävande än att
använda flyget eller privat bil, särskilt vid längre resor eller resor där det behövs flera byten med tåg
eller buss.
Vi ställer oss även tveksamma till riktlinjerna från ett miljöperspektiv då det totala fotavtrycket av
kommunens resor är minimalt satt i perspektiv och det sammantagna symbolvärdet av kommunens
resepolicy är även det starkt tvivelaktigt.
Ännu allvarligare ser vi på det framlagda förslaget om en klimatväxlingsmodell.
Det är ytterst osäkert att den föreslagna modellen skulle ha någon faktiskt kostnadsreducerande
effekt på verksamheten utöver den som avses i resepolicyn. Däremot förefaller det sannolikt att
resurser, åtminstone inledningsvis kommer att omfördelas till icke essentiella poster samtidigt som
Malmö stad befinner sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge.
Med bakgrund av detta yrkade Sverigedemokraterna på att nämnden skulle avslå förslaget till
yttrande.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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266

Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 - MN-2018964

ASN-2020-8516
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit Miljöprogram 2021-2030 och har
möjlighet att inkomma med synpunkter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på framtagandet av Miljöprogram 20212030 och dess ansats och ambitioner men anser att det krävs förtydliganden kring målen samt
genomförandet av programmet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 194.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Förslag till
Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Miljönämnden.
Yrkanden

Mats Högelius (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Lars Eriksson (C) yrkar följande tillägg: För att säkerställa att arbetet med att uppnå målen
sker kontinuerligt och ger resultat anser nämnden att miljöprogrammet behöver förtydligas
beträffande mätbarhet, tydlighet och krav på resultatframdrift. Därför bör fler
miljöindikatorer göras mätbara och baseras på samma basår. Samtliga målsättningar bör
också, där det är möjligt, omformuleras från målvärden ett givet år till att mätas i minsta årliga
förändringstakt för att undvika att nödvändigt miljöarbete skjuts på framtiden.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Lars Erikssons (C) tilläggsyrkande.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag till Lars Erikssons (C)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till föreliggande förslag. Ordförande
finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag på Lars Erikssons (C)
tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår Lars Erikssons (C) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
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Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) avser inkomma med
ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig muntligen mot att
tilläggsyrkandet inte vann gehör.
Lars Eriksson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag §194 Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 MN-2018-964
G- Tjänsteskrivelse Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Förslag till Yttrande- Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Protokollsutdrag § 110 Förslag till miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 MN2018-964

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2020-09-23
Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 - MN-2018-964
Diarienr: ASN-2020-8516
Miljöprogrammet är ett av de viktigaste verktygen för att styra Malmö stads miljö- och
klimatarbete. Mycket i förslaget är bra men vi är oroliga över att flera målvärden är
ospecificerade. Politiken måste ges möjlighet att ta ställning till ett förslag där målvärden är
specificerade. Annars riskerar Miljöprogrammet bli en pappersprodukt. Vi menar också att
programmet behöver slå fast att andel grönyta per capita behöver öka och resor med bil
minska. Vi vill se en samverkan med andra aktörer gällande utsläpp från staden som geografi.
Programmet behöver också kompletteras med en pollineringsplan och pollineringsinfrastruktur.
Det behövs även ett mål om energieffektivisering och ett mål om minskade utsläpp från mat.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden

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 2020-09-23: Ärende 23. Förslag till Miljöprogram för Malmö stad
2021-2030 - MN-2018-964

Vi bifaller Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till yttrande och tycker att det tar
upp flera relevanta synpunkter, inte minst resursfördelning och kompetensutveckling. Vi vill
dock särskilt lyfta följande synpunkter:
Stadens blåa och gröna värdena har halkat efter i nuvarande Miljöprogram och situationen
riskerar att förvärras när staden växer och förtätas. Malmö ligger redan i bottenskiktet på
kommunrankingen vad gäller parkytor per invånare. Det krävs därför många flera parker i
olika storlekar och befintliga parker behöver förbättras och utvecklas. Det råder också stora
ojämlikheter i staden vad gäller tillgängligheten till grönområden, bullernivåer och
luftföroreningar. Stadens socialt mest utsatta invånare är oftast också de mest utsatta vad
gäller buller, luftföroreningar och med sämre tillgång till attraktiva grönområden.
I Väst bor våra medborgare längs havet i Öst bor de längs motorvägar. Nya bostäder med
rimliga hyror får inte byggas på bekostnad av intilliggande gårdar eller grönområden. De ska
heller inte bara resultera i gröna stråk vid breda trafikleder eller överblivna ytor mellan
bebyggelse. Bullernivåer, luftföroreningar och tillgång till attraktiva grönområden måste tas
hänsyn till i hela staden, inte bara i Nyhamnen eller Västra Hamnen. För att uppnå
klimatmålen, ersätta hårdytor och öka grönytorna krävs en rejäl omställning i Malmö med
trafiksystem som inte har bilen som fokus och som inkluderar alla stadens invånare på
jämlika villkor.
Malmö 2020-09-23

Mats Högelius (V), ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 MN-2018-964 ASN-2020-8516

Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Vi välkomnar att fullmäktige efter många turer ska fatta ett beslut om ett Miljöprogram. Själva
förslaget är abstrakt och onyanserat. Finns inte heller några konsekvensanalyser kopplat till
kostnader eller hur ambitiösa mål ska eller kan uppnås.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
ASN-2020-8516
Miljöprogrammet antas av kommunfullmäktige och är ett strategiskt dokument som anger
riktlinjer för Malmös långsiktiga arbete med miljöfrågor. Miljöprogrammet konkretiseras till
stor del av andra styrdokument och handlingar, såsom Trafik- och mobilitetsplan,
Naturvårdsplan, Energistrategi, Kretsloppsplan, Skyfallsplan och Handlingsplan för arbetet
med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Många av dessa dokument, såsom Trafikoch mobilitetsplan, är dokument som det råder stor politiskt oenighet bakom. Det praktiska
genomförandet styrs dessutom av de prioriteringar och ekonomiska förutsättningarna som
anges i stadens gällande budget. Många av de målbilder som nämns har Malmö stad ingen
rådighet över. I samband med vaga indikatorer riskerar miljöprogrammet således att endast bli
en viljeyttring.
Det finns dessutom vissa problematiska uttalanden i miljöprogrammet. Under rubriken Malmö
har ett hållbart mobilitetssystem i målbild Ett Malmö med god livsmiljö skriver man: ”Marken
skall användas effektivt och lämna företräde för hållbara transportsätt. I Malmö ska det vara
självklart att gå, cykla och åka kollektivt.” Moderaterna håller med om att marken skall
användas effektivt, men anser inte att detta görs genom att fylla samma stråk med alla trafikslag.
Vidare begränsar man för framtida markanvändning genom att smalna av alla huvudleder.
Trafikstockningar och köer är inte det alternativ som är bäst för miljön.
Under rubriken Ökad biologisk mångfald i Malmö i målbild Ett Malmö med rik och frisk natur
har man valt att löpande använda sig av begreppet natur. Valet av begreppet natur är tvivelaktigt
på grund av att begreppet kan ha väldigt många betydelser. Nationalencyklopedin skriver att
begreppet natur kan indelas i två huvudgrupper. I den ena åsyftas den materiella världen i stort
(i en extrem betydelse: allting) men särskilt den av människan (väsentligen) opåverkade
omgivningen i form av växter, djur, landformer osv. I den andra åsyftas någots (vanligen något
levande) grundläggande egenskap, väsen eller egenart. Istället borde begreppet grönområde
användas.
Under samma rubrik diskuteras även hur jordbruksmarken skall brukas. Detta ser vi som
oroande, då det inskränker på äganderätten. I de fall vi inte har rådighet över marken skall vi
endast komma med goda råd och rekommendationer.
Moderaterna anser att miljöprogrammet i sin nuvarande form lämnar mycket att önska och
inkommer därför med ett särskilt yttrande.
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Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

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

Claes Holmerup (M)
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Ärende 23. Förslag till Miljöprogram för Malmö stad.
Reservation till förmån för ett tilläggsyrkande av följande lydelse:
För att säkerställa att arbetet med att uppnå målen sker kontinuerligt och ger resultat anser nämnden
att miljöprogrammet behöver förtydligas beträffande mätbarhet, tydlighet och krav på resultatframdrift.
Därför bör fler miljöindikatorer göras mätbara och baseras på samma basår. Samtliga målsättningar bör
också, där det är möjligt, omformuleras från målvärden ett givet år till att mätas i minsta årliga
förändringstakt för att undvika att nödvändigt miljöarbete skjuts på framtiden.

Lars J Eriksson, C
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§

267

Lokalbehovsplan

ASN-2020-1114
Sammanfattning

I arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente anges att nämnden ytterst ansvarar för att
behovet av lokaler är tillgodosett inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska årligen
till kommunstyrelsen inkomma med en bedömning av sina behov av lokaler både på kort och
långt sikt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden gör bedömningen att befolkningsutvecklingen kommer
att innebära fortsatt större behov av lokaler för nämndens verksamhet. Det finns faktorer i
omvärlden som kommer att påverka arbetssätt och utformning av lokaler framöver, till
exempel bostadsbrist, digitalisering, översyn av socialtjänstlagen och ökad samlokalisering
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 191.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2021-2035 och skickar
den till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Mats Högelius (V) yrkar bifall till förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §191 Lokalbehovsplan
G-Tjänsteskrivelse ASN 200625 - lokalbehovsplan
Lokalbehovsplan 2021-2035 ASN

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-1114

Lokalbehovsplan
Arbetsmarknads- och socialnämnden tar ställning till föreslagen lokalbehovsplan och
översänder denne till kommunstyrelsen.
Malmö växer, det är ingen hemlighet. Däremot bör Malmö växa i en anpassad takt med hänsyn
till att faciliteter ska kunna tillgodose behovet vid en ökad befolkning, vilket inte görs idag.
Malmö behöver växa i sin egen, lugna takt.
Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer Malmös befolkning att växa med nästan
12000 nya invånare de närmast tre åren och med knappt 50000 fram till 2030. Med samma
ökningstakt kommer Malmö att ha drygt 412000 invånare vid slutet av perioden denna plan
omfattar.

Ovanstående stycke hänvisar direkt till det mål som minoritetskonstellationen till styre i
Malmö har; att Malmö skall växa till en halvmiljonstad. Vi Sverigedemokrater motsätter oss
detta mål, ett mål som ökar påfrestningarna på lokalbehovet i Malmö.
Vi som nämnd har ett ansvar gentemot Malmöborna, som skall tas på allvar. Vi har ett ansvar
för att tillgodose individers stöd och utveckling. Därför blir det svårt att hålla ett ansvar
samtidigt som Malmö inte mäktar med hur vår stad växer idag. Utmaningarna som nämnden
står inför kräver strategiskt såväl som kortsiktigt och långsiktigt arbete.
Vidare vill Sverigedemokraterna belysa vikten av att det förs en kontinuerlig dialog mellan
förvaltningen och styret för en god balans mellan förvaltningens behov och den styrande
minoritetens intetsägande mål om att Malmö ska bli en halvmiljonstad.
Vad beträffar hemlösheten i Malmö är majoriteten av Malmös hemlösa utländska
medborgare. Invandringen är den huvudsakliga orsaken till den strukturella hemlösheten i
Malmö då nyanlända ofta saknar förankring på bostadsmarknaden.
Enligt den föreslagna lokalbehovsplanen redovisas det att hemlösa placeras i villor.
Sverigedemokraterna ser kritiskt på detta. En nyanländ familj med exempelvis åtta eller nio
barn har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta innebär att möjligheterna för
familjen att flytta till ett eget boende minskar, vilket gör dem beroende av kommunalt stöd
under en större period. Eftersom nyttjandegraden av lokaler för hemlösa bedöms minska
menar vi att boenden i villor bör vara en prioritet vid avveckling.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Har en individ inte råd med en bostad i Malmö får denne bosätta sig på annan plats där
bostäder är billigare. Vi har inte marknadshyror i Sverige men vi har en bostadsmarknad.
Tanken med en bostadsmarknad är att den som kan efterfråga de tillgängliga bostäderna ska
kunna förvärva eller hyra en bostad.
Ett aktuellt exempel på hur kommunala placeringar av hemlösa till lokaler påverkar resten av
staden är det sociala boendet ”Spiran 1” i Limhamn. En oenig nämnd har tidigare beslutat att
(maximalt) 33 av lägenheterna ska nyttjas som genomgångsbostäder. Vi Sverigedemokrater
har sedan dag ett varit emot det sociala boende. Nyanlända vars problematiska situation med
förankring på bostadsmarknaden kommer att förvärras genom att deras sociala boenden
subventioneras ännu mer.
Enligt MKB har flera bidragstagare frambringat stök och oro. Skötsamma och hårt arbetande
Malmöbor tvingas dagligen att betala av Malmös höga integrationsskuld. Detta genom att
behöva utstå stök, otrygghet och nedsmutsning. Samma Malmöbor tvingas betala hyresnotan
åt nyanlända socialbidragstagare. Det är inte hållbart att passivt tvinga bort skattebetalare
och samtidigt attrahera socialbidragstagare.
Sverigedemokraterna välkomnar ett tillstånd där fler som har råd med bostäder i Malmö
flyttar till staden och de som inte har råd med bostäder i Malmö flyttar till andra kommuner.
Ett sådant tillstånd skulle, i praktiken, kunna höja skattekraften i Malmö som har varit låg i
perioder.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av

Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten
2020-09-29

Felicia Siecke
Felicia Siecke

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Lokalbehovsplan
ASN-2020-1114
Moderaterna och Centerpartiet anser att lokalbehovsplanen för arbetsmarknads- och
socialnämnden är tydlig och pedagogiskt redogör för verksamhetens behov av lokaler. Malmös
invånarantal växer och det kan öka behovet av lokalytor. Men det förutsätter att Malmö inte
redan idag har större lokalytor per medarbetare än andra kommuner och kan effektivisera sin
lokalanvändning. Därför bör initieras en benchmarking gentemot andra kommuner för att
bedöma om Malmö stad har och kommer att få ett underskott på lokalytor för sina medarbetare.
Varken lokaler eller ekonomiska resurser är oändliga. Det kräver en mer effektiv
lokalanvändning när en god samhällsservice till Malmöborna behöver rymmas i ett allt mer
begränsat utbud av lokaler. Digitaliseringen utgör enorma möjligheter för detta.
Frågan om lokaler till stadens verksamheter hänger även ihop med frågor som rör
stadsbyggnad. En liten geografisk yta ska dela på såväl stora som olika behov av utbyggnad.
Det finns därför goda skäl för den styrande minoriteten att ompröva sin syn på högre byggnation
och att kombinera bostäder med olika typer av samhällsservice.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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§

268

Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla
beslut , STK-2020-370

ASN-2020-4248
Sammanfattning

Måns Berger (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Malmö där det föreslås
att kommunfullmäktige ska ge samtliga nämnder i uppdrag att genomföra en
hållbarhetsanalys inför samtliga nämndsbeslut. Motionären föreslår vidare att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att stödja övriga nämnder i framtagandet av en modell för
hållbarhetsanalyser.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att det är viktigt att göra konsekvensanalyser
utifrån olika hållbarhetsperspektiv för att fatta välgrundade beslut. Förvaltningen bedömer
dock att motionens förslag att genomföra hållbarhetsanalyser inför samtliga nämndbeslut
riskerar att leda till en omotiverad stor administration i förhållande till ökad kvalitet i
beslutsunderlag.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning är därmed att motionen bör avslås.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 198.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Janne Grönholm (MP) yrkar avslag till förvaltningens förslag och yrkar bifall till motionen.
Mats Högelius (V) yrkar avslag till beslutsmening ett i motionen och yrkar bifall till
beslutsmening två i motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande, att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad, mot föreliggande förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller eget
yrkande.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande, att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad, mot Janne Grönholms (MP) yrkande. Ordförande finner att nämnden
bifaller eget yrkande.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande, att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad, mot Mats Högelius (V) yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller
eget yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Mats Högelius (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
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Janne Grönholm (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag §198 Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla
beslut , STK-2020-370
G- Tjänsteskrivelse avseende Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys
inför alla beslut
Förslag till yttrande avseende Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys
inför alla beslut
Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2020-09-23
Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut
Diarienr: ASN-2020-4248
Malmö stad har åtagit sig att integrera Agenda 2030 i stadens styrning. Motionen om
att nämndsbeslut ska föregås av en hållbarhetsanalys innebär en försäkran om att det
viktiga och beslutade hållbarhetsarbetet faktiskt genomförs och inte blir tomma ord.
I Malmö Stads ärendehandbok finns förvaltningsövergripande instruktioner om att
handläggare skall göra konsekvensbedömningar ur såväl miljöhänseende som
jämställdhet och jämlikhet vid handläggning av nämndsärenden. Dock saknas idag
tydliga instruktioner för hur detta ska implementeras. Hur arbetet med
hållbarhetsanalyser ska tillämpas behöver förtydligas. Motionen innebär en metod för
att försäkra att det viktiga arbetet faktiskt genomförs och synliggörs för politiska
beslutsfattare. Det kommer att leda till bättre underlag, bättre beslutsprocesser och en
bättre stad för Malmöbor. Eftersom majoritetet av nämnden inte biföll motionen valde
vi att reservera oss.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden

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

Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23: Ärende 25. Motion av Måns Berger (MP) om
hållbarhetsanalys inför alla beslut , STK-2020-370

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen påpekar i förslaget till yttrande att det är ohållbart
för nämnden att göra en hållbarhetsanalys på varje nämndsbeslut, då det ofta innefattar
personärenden och dylikt. Vi i Vänsterpartiet håller med om det och tycker därför att
motionens första att-sats ska avslås.
Däremot välkomnar vi i Vänsterpartiet ett förtydligande av när och hur hållbarhetsanalyser
ska genomföras, dvs att någon form av modell borde utarbetas för att genomföra dessa. Det
är så vi tolkar att-sats två i motionen, då den föreslår att Kommunstyrelsen ska stödja
nämnder i framtagandet av en modell för denna typ av analyser.
Vi anser därför inte att motionen i sin helhet kan avslås, det gäller endast den första attsatsen, och vi yrkade därför på bifall till motionens andra att-sats.
Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet

Malmö 2020-09-23
Mats Högelius (V), ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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§

269

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef informerar nämnden.
Beslut

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

59

§

270

Delårsrapport 2020

ASN-2019-18166
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport 2020 innehåller uppföljning av mål,
verksamhet och ekonomi.
Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar. I juli
2020 beslutade kommunfullmäktige om en utökning av ramarna med 395 miljoner kronor.
Det sammanlagda resultatet för de fyra ramarna uppgår till -34,6 miljoner kronor för
perioden januari till augusti 2020. Prognosen för helåret 2020 för alla fyra ramarna är -19
miljoner kronor. Ekonomiska effekter av beslutad handlingsplan är inkluderade i
helårsprognosen.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Delårsrapport 2020.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Avdelningschefer, kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23: Ärende 27. Delårsrapport 2020

Delårsrapporten 2020 visar ett mindre underskott än tidigare år, tack vare tillskjutna medel
från Kommunfullmäktige om 395 miljoner kronor. Flera planerade effektiviserings-och
besparingsåtgärder har sjösatts under de senaste åren och fler lär komma om inte
nämndens rambudget utökas motsvarande dess behov.
Vi har tidigare sett hur Malmös kommunfullmäktige beslutat att dra åt snaran i budgeten
ännu hårdare varje gång som insatserna för effektiviseringar och besparingar skulle gett
resultat. Vi i Vänsterpartiet har motarbetat alla besparingar och anser att budgeten för ASN
bör vara mer förankrad i den verklighet som Malmö stad speglar och som förvaltningens
personal arbetar i. Det måste bli slut på politiska nyckfullheter och tyckande i budgetarbetet
som gör det omöjligt för ASF:s personal att planera och genomföra ett professionellt arbete.
Det är demoraliserande att vid varje års början drabbas av en minskad budget när det istället
borde vara en ökning då de faktiska behoven har ökat. Fortsätter vi så här så kommer vi i
slutänden inte kunna erbjuda mer än det ytterst lagstadgade och därmed förlorar Malmö sin
värdighet som en stad med omsorg om alla sina invånare.

Malmö 2020-09-23

Mats Högelius (V), ledamot
med instämmande av

Emma-Lina Johansson (V), ersättare

61

Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2019-18166

Delårsrapport 2020
I vanlig ordning är det en mångfald av problem som lyfts fram i delårsrapporten. Mycket är rött,
vilket innebär problem och missad måluppfyllelse. Med all respekt för allt lidande som Covid 19
skapar för malmöborna håller inte det som ett argument kopplat till problembeskrivelse. Gamla
synder förstärks givetvis i sämre tider.
Några punkter som är särskilt allvarliga är att:
Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har ökat med tio procent, eller 880 stycken, jämfört
med samma period 2019. Det ökade antalet anmälningar har lett till fler utredningar och fler
beviljade insatser. Nämnden arbetar med en omställning av verksamheten till tidiga insatser och fler
insatser i egen regi. Uppföljningen visar att nämnden har ökat antalet insatser i egen regi för både
barn och för vuxna.

Ersättningen från Migrationsverket för de ensamkommande barn och unga vuxna som
Malmö stad tar emot täcker inte kommunens kostnader. Underskottet 2020 beräknas vara
lägre än utfallet för 2019 (-48,5 miljoner kronor) och något lägre än tidigare prognostiserat
vilket visar på att verksamheten arbetar med, och lyckas, att finna mer kostnadseffektiva
lösningar för gruppen.
Underskottet beräknas att uppgå till -26,1 miljoner kronor jämfört med en prognos på
nästan -29 miljoner kronor i den ekonomiska prognosen efter april månad. Ytterligare ett
boende för ensamkommande barn kommer att ställas om under hösten.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Delårsrapport 2020
ASN-2019-18166
Arbetsmarknads- och socialnämndens kostnader fortsätter att vara oerhört höga, inte minst
inom ekonomiskt bistånd. Kraftfulla reformer för att fler Malmöbor ska arbeta och försörja sig
själv lyser fortfarande med sin frånvaro. Moderaterna och Centerpartiet har gång på gång, år
efter år, föreslagit åtgärder för att minska nämndens kostnader. Tyvärr har Socialdemokraterna
och Liberalerna sagt nej till välbehövliga förslag som aktivitetskrav motsvarande arbetsförmåga
och krafttag mot fusk och felaktigheter. Vi kan bara beklaga detta.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har nu fått 250 miljoner kronor från kommunfullmäktige
på grund av ökade kostnader till följd av covid-19. Ännu är det oklart om ökade
bidragskostnader, just på grund av covid-19, uppgår till ett så pass högt belopp. Det kan dock
konstateras att den styrande minoriteten verkar tämligen nöjd med att budgetramen för
ekonomiskt bistånd plötsligt ser bra ut vid en första anblick, eftersom det ökade
kommunbidraget från kommunfullmäktige får siffrorna att se bättre ut.
Det är nu viktigare än någonsin att nämnden tar sitt ansvar och vidtar verkningsfulla åtgärder.
En högkonjunktur, som nu är över, har slösats bort och runt hörnet väntar betydligt svårare
tider. I ett läge där Malmö stad redan står för en tiondel av hela landets utbetalningar av
ekonomiskt bistånd finns det skäl att vara riktigt orolig för utvecklingen kommande år.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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§

271

Budgetskrivelse 2021

ASN-2019-18167
Sammanfattning

Budgetprocessen inför år 2021 inleds med att alla nämnder tar fram en budgetskrivelse för
budgetåret 2021 med plan för år 2022–2023. I budgetskrivelsen beskrivs förändringar i
omvärlden som påverkar nämnden, utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det
gemensamma arbetet, förändringar och utveckling av nämndens verksamhet samt en begäran
om investeringsram. Budgetskrivelsen används som underlag när kommunstyrelsen bereder
Malmö stads budget innan den beslutas av kommunfullmäktige.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 188.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Budgetskrivelse 2020 och skickar den till
kommunstyrelsen.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar avslag till föreliggande förslag med hänvisning till kommande
budgetförslag från Moderaterna.
Lars Eriksson (C) yrkar avslag till föreliggande förslag med hänvisning till kommande
budgetförslag från Centerpartiet.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Mats Högelius (V) yrkar följande tillägg: Att nämnden tydliggör sitt behov av ekonomiska
resurser i budgetskrivelsen och äskar på utökade ramar från kommunfullmäktige som
motsvarar behovet för att kunna utföra sitt arbete adekvat.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Helena Nannes (M) yrkande.
Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Lars Erikssons (C) yrkande.
Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Magnus Olssons (SD) yrkande.
Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Mats Högelius
(V) tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig
skriftligen mot beslutet, bilaga.
Lars Eriksson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
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Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2019-18167

Budgetskrivelse 2021
Eftersom vi har helt andra förslag och politik inom det här området är det rimligt med en reservation
i det här ärendet. Men den egentliga anledningen är att budgetskrivelsen är minst sagt intetsägande
och då kopplat till siffror, alltså det som är själva huvudsyftet med en budgetskrivelse.

Med bakgrund av detta yrkade Sverigedemokraterna på att nämnden skulle avslå förslaget till
yttrande.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Ärende 28. Budgetskrivelse 2021.

Reservation till förmån för ett avslagsyrkande.
Motivering: Centerpartiet anser att nuvarande ordning där nämnden inte har resultatansvar men
beslutsrätt när det gäller kostnader är ett ineffektivt styrsystem för budgetarbetet. Därför tar partiet
ställning till nämndsbudgeten när hela kommunens budget skall hanteras i kommunfullmäktige.

Lars J Eriksson, C
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Budgetskrivelse 2021
ASN-2019-18167
Moderaterna yrkade avslag på förslaget till budgetskrivelse 2021 och avser att återkomma till
kommunfullmäktige med ett budgetförslag som på allvar tar itu med stadens arbetslöshet och
utanförskap.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

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

Claes Holmerup (M)
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§

272

Riktlinjer för ekonomisk styrning ASN

ASN-2020-8321
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antar varje år, som en del av budgeten, riktlinjer för ekonomi.
Dessa riktlinjer reglerar hur Malmö stads ekonomiska styrning ska fungera för att skapa en
god ekonomisk hushållning. I kommunfullmäktiges riktlinjer beskrivs även att nämnder och
bolag ska upprätta egna riktlinjer för ekonomisk styrning i syfte att bedriva en välfungerande
och effektiv verksamhet.
Förvaltningen har, i samverkan med stadskontoret, upprättat förslag till riktlinjer för
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 189.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner och antar riktlinjer för ekonomisk
styrning.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att varje år återkomma med revidering av riktlinjer för ekonomisk styrning efter att
kommunfullmäktige har beslutat om ramarna.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i uppdrag att varje år återkomma med revidering av riktlinjer för
ekonomisk styrning efter att kommunfullmäktige har beslutat om ramarna.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Helena Nannes (M) tilläggsyrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande mot Mats Högelius
(V) bifallsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller Mats Högelius (V) bifallsyrkande.
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Helena Nannes (M)
tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller Helena Nannes (M) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-8321

Riktlinjer för ekonomisk styrning ASN
Vi yrkar avslag på ärendet och det med anledning av följande:
En nämnd kan vara befriad från resultatansvar för delar av sin verksamhet. Att nämnden är befriad
för det ekonomiska resultatet innebär att den inte behöver ta ansvar för eventuella
budgetunderskott som uppstår under aktuellt år. Nämnden har dock ett ansvar att även inom dessa
områden bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet och vidta nödvändiga åtgärder.
Arbetsmarknads- och socialnämnden är befriad från resultatansvar för ramarna för ekonomiskt
bistånd, hemlöshet och statsbidrag flyktingar.

Med anledning av ovan valde vi Sverigedemokrater att yrka avslag på ärendet.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Riktlinjer för ekonomisk styrning
ASN-2020-8321
Moderaterna och Centerpartiet har inget att invända i sak mot förslaget till riktlinjer för
ekonomisk styrning. Det är givetvis rimligt att sådana finns och arbetsmarknads- och
socialnämnden måste vidta alla tänkbara åtgärder för att sänka nämndens kostnader och få
ordning på ekonomin.
Stora delar av riktlinjerna bygger på att arbetsmarknads- och socialnämnden redan på förhand
är befriade från resultatansvar för såväl ekonomiskt bistånd som hemlöshet. Det är en orimlig
ordning som bygger på föreställningen att nämnden inte kan påverka dessa kostnader – en
uppenbar felaktighet. Det beslutet fattas dock av kommunfullmäktige och kan inte ändras vid
detta beslut i nämnden.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade dock på att arbetsmarknads- och socialnämndens
riktlinjer för ekonomisk styrning ska upp för beslut i nämnden efter varje budgetbeslut i
kommunfullmäktige, då frågan om befrielse från resultatansvar hanteras årligen i
budgetbeslutet. Detta blev också nämndens beslut.
Det är givetvis vår förhoppning att kommunfullmäktige inom en snar framtid fattar ett klokt
beslut och låter arbetsmarknads- och socialnämnden få ta ansvar för sin verksamhet och
ekonomi fullt ut.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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§

273

Uppföljning av internkontrollplan 2020 - tertial 2

ASN-2020-6280
Sammanfattning

I januari antog arbetsmarknads- och socialnämnden en internkontrollplan för 2020. Planen
innehåller årets granskningar och direktåtgärder.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen för perioden maj till augusti
2020 och sammanställt resultatet av de direktåtgärder och granskningar som är planerade att
genomföras under perioden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 190.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2020
för perioden maj till augusti.
Beslutsunderlag
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§

274

Fördelning av tilläggsbudget

ASN-2020-10557
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade den 3 juli 2020 beslut om en utökning av två av nämndens
budgetramar. Förstärkningen gäller under innevarande budgetår, 2020.
Dels en utökning av arbetsmarknads- och socialnämndens ram med totalt 145 miljoner
kronor och dels en utökning av ramen för ekonomiskt bistånd med totalt 250 miljoner
kronor.
Samtidigt uppmanade kommunfullmäktige nämnden att fortsätta det pågående arbetet med
att identifiera och vidta möjliga åtgärder för att minska underskotten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 192.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om följande fördelning av utökningen av
ramarna:
250 miljoner budgeteras inom budgetramen ekonomiskt bistånd.
45 miljoner budgeteras på arbetsmarknads- och socialnämndens ram, verksamhet individoch familjeomsorg, som en förstärkning av förebyggande insatser riktade till barn och unga
samt arbete med våld i nära relationer.
100 miljoner budgeteras inom arbetsmarknads- och socialnämndens ram, i form av en ej
omfördelad reserv. Medlen ska i första hand riktas och användas för extra insatser i syfte att
fler malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande genom arbete och/eller studier.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar att:
-100 miljoner budgeteras inom arbetsmarknads. och socialnämndens ram,
arbetsmarknadsavdelningen, för att stärka arbetet med att få fler Malmöbor i arbete. 8 190
791 kronor av dessa medel reserveras för ansökningar från Hassela Solidaritet och Boost by
FC Rosengård.
-Arbetsmarknads- och socialförvaltningen uppdrag att omgående inleda en ny dialog med
stadens fristående aktörer i syfte att de av kommunfullmäktiges beslutade medlen till
arbetsmarknadsinsatser ska kunna användas i så stor utsträckning som möjligt där potential
för detta finns.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Helena Nannes (M) yrkande.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Helena Nannes (M), med
instämmande av Magnus Olsson (SD), yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller eget
bifallsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23: Ärende 31. Fördelning av tilläggsbudget

Vi i Vänsterpartiet är glada att Kommunfullmäktige fattade beslut om att tilldela extra
resurser till Arbetsmarknads- och socialnämnden. Vi har i flera år pekat på hur nämnden
underfinansieras år för år. Det är inte en hållbar politik för våra anställda och det är definitivt
inte en ekonomiskt försvarbar politik. Att budget nu beräknas komma i balans 2020 tack vare
de extra tilldelade medlen visar bara på att vi hela tiden har haft rätt. Vi vill inte se fler
åtgärdsplaner kommande år, vi vill se ett styre som tar ansvar för stadens verksamheter och
Malmöbornas liv och de facto finansierar nämnden utifrån dess behov - inte utifrån
önsketänkande.

Malmö 2020-09-23

Mats Högelius (V), ledamot
med instämmande av

Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Fördelning av tilläggsbudget
ASN-2020-10557
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på följande:
Att 100 miljoner budgeteras inom arbetsmarknads- och socialnämndens ram,
arbetsmarknadsavdelningen, för att stärka arbetet med att få fler Malmöbor i arbete. 8 190 791
kr av dess medel reserveras för ansökningar från Hassela Solidaritet och Boost by FC
Rosengård.
Att arbetsmarknads- och socialförvaltningen uppdras att omgående inleda en ny dialog med
stadens fristående aktörer i syfte att de av kommunfullmäktige beslutade medlem till
arbetsmarknadsinsatser ska kunna användas i så stor utsträckning som möjligt där potential
för detta finns.
Kommunfullmäktige beslutade den 3 jul i att tilldela arbetsmarknads- och socialnämnden 100
miljoner kronor för att stärka arbetet med att få fler Malmöbor i arbete. Det beslutet stod
Moderaterna och Centerpartiet bakom i tron att pengarna faktiskt skulle användas till
arbetsmarknadsinsatser. Nu har en majoritet i arbetsmarknads- och socialnämnden beslutat att
dessa medel ska kunna användas som en budgetregulator för att täcka underskott inom individoch familjeomsorgen. Vi har givetvis en förståelse för att det inte är det enklaste att under kort
tid planera för så pass omfattande insatser på arbetsmarknadsområdet, men det är extremt
märkligt att inte ens försöka. Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut om att inte fördela
dessa medel är inte bara ren trots mot kommunfullmäktige utan också ett svek mot alla de
Malmöbor som står långt från arbetsmarknaden.
Då vi inte fick gehör för våra yrkanden avger vi härmed denna reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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§

275

§199 Malmöinitiativet - långtidshärbärge för utsatta EUmedborgare EF20190151

ASN-2019-19342
Sammanfattning

Ett initiativ (EF20190151) inom ramen för det så kallade Malmöinitiativet har inkommit till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Malmö stad bör enligt initiativet sätta upp ett långtidshärbärge för utsatta EU-medborgare där
en kan sova och duscha varmt.
Kommunens ansvar för utsatta EU-medborgare är begränsat till akuta situationer.
Kommunen gör redan insatser för målgruppen. Inrättandet av ett långtidshärbärge ligger
utanför kommunens skyldigheter.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 199.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Malmöinitiativ
EF20190151 enligt förvaltningens förslag och skickar det till initiativtagaren.
Yrkanden

Mats Högelius (V) yrkar bifall till Malmöinitiativet.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Mats Högelius (V) yrkande, om bifall till Malmöinitiativet,
mot Helenas Nannes (M) bifallsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mats Högelius (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag §199 Malmöinitiativet - långtidshärbärge för utsatta EUmedborgare EF20190151
G- Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet - långtidshärbärge för utsatta EU-medborgare
Förslag till yttrande Malmöinitiativet - långtidshärbärge för utsatta EU-medborgare
Malmöinitiativet - långtidshärbärge för utsatta EU-medborgare
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2020-09-23
Malmöinitiativet - långtidshärbärge för utsatta EU-medborgare
Diarienr: ASN-2019-19342
Malmö stad behöver ha härbärgesplatser som motsvarar behovet. Den är en politik som
Miljöpartiet har drivit länge. I dagsläget erbjuds hemlösa som bor på gatan på grund av
fattigdom värmestugor under vintermånaderna, men behovet att kunna sova, duscha, äta och
känna sig trygg kvarstår även när vädret blir varmare. Vi håller med initiativtagaren att det finns
ett behov för härbärgesplatser som är tillgängliga året runt. Dock anser vi att dessa platser ska
kunna erbjudas både utsatta EU-medborgare och andra utsatta grupper. Vi sympatiserar med
Malmöinitiativets intention men eftersom initiativet enbart vänder sig mot utsatta
EU-medborgare så valde vi att inte stödja den. Vi kommer att fortsätta driva frågan kring
härbärgesplatser som är tillgängliga året runt.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden

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

Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23: Ärende 32. §199 Malmöinitiativet långtidshärbärge för utsatta EU-medborgare EF20190151

Vi håller med initiativtagaren om att bostad är en mänsklig rättighet och att det minsta vi ska
kunna kräva av vår stad är att ingen ska tvingas sova utomhus. Nämnden argumenterar för
att inrättandet av ett långtidshärbärge ligger utanför kommunens skyldigheter, men vi anser
att det är vår skyldighet att se till att ingen i vår stad far illa. Hemlösa EU-medborgare är en
extremt utsatt grupp som tvingas utstå diskriminering på flera plan, vi borde agera i
solidaritet med dem snarare än skylla ifrån oss ansvaret på någon annan. Nämnden
argumenterar att det redan finns både värmestugor och kommunalt delfinansierade projekt i
samarbete med civilsamhället som syftar till att hjälpa målgruppen.
Både civilsamhället och regeringen har uppmärksammat att fler utsatta människor har behov
av stöd och hjälp under coronapandemin. Samtidigt har vi i budgetskrivelsen inför 2021
kunnat läsa att Malmö Stad lägger allra minst pengar på just stödet till
civilsamhällesorganisationer. Det ekonomiska stödet till civilsamhället på det sociala
området har i Malmö under många år varit oförändrat och under 2020 uppgår det till cirka 9
miljoner eller cirka 26 kronor per invånare och år. Motsvarande stöd i Göteborg uppgår till
cirka 140 kronor per invånare och i Stockholm till cirka 125 kronor per invånare och år. Vi
tycker att det är ovärdigt.
Vi yrkade därför bifall till Malmöinitiativet om att inrätta ett långtidshärbärge för utsatta EUmedborgare.
Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet
Malmö 2020-09-23
Mats Högelius (V), ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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§

276

Ansökan från Hassela Solidaritet till projektet Hassela
Movement 2.0

ASN-2020-11204
Sammanfattning

Den ideella föreningen Hassela Solidaritet har skickat in en ansökan till arbetsmarknads- och
socialförvaltningen för projektet Hassela Movement 2.0. Ansökan avser 970 791 kronor för
2020. Föreningen uttrycker även i ansökan en önskan om att få fortsätta projektet under 2021
för att kunna erbjuda unga arbetslösa Malmöbor en mer kontinuerlig insats.
Kommunfullmäktige har beslutat den 3 juli 2020 att under 2020 tillföra arbetsmarknads- och
socialnämnden 100 miljoner extra för att stärka arbete med att få fler Malmöbor i arbete
under 2020 (STK-2020-92).
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan från Hassela Solidaritet och avsätter
970 791 kronor under 2020 från de 100 miljoner som tillförts från kommunstyrelsen till
arbetsmarknads- och socialnämnden under 2020 för att stärka arbetet med att få fler
Malmöbor i arbete.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beakta önskan om
projektfinansiering för 2021 i samband med beredning av nämndsbudget 2021. Detta under
förutsättning att Hassela Solidaritet redovisar verksamhet och ekonomi för 2020 samt
inkommer med projektplan och budget för 2021.
Yrkanden

Simons Enqvist (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Simon Enqvists (SD)
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig mot från beslutet.
Beslutet skickas till

Hassela Solidaritet
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Ansökan från Hassela Solidaritet
Ansökan Hassela Solidaritet extra arbetsmarknadsinsatser Malmö stad hösten 2020
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-11204

Ansökan från Hassela Solidaritet till projektet Hassela Movement 2.0
Föreningen Hassela Solidaritet ansöker om medel till projektet Hassela Movement 2.0.
Ansökningen avser en summa på 970 791 kronor för 2020.
Hassela Movement 2.0 avser att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden in i
sysselsättning. Projektet avser totalt 16 deltagare och en löptid på tre och en halv månad med ett
förväntat resultat på 40% avslut till arbete, studier eller annan insats.
Vid fördelning av ekonomiska resurser till föreningar är det viktigt för nämnden att ta ställning till om
det är fördelaktigt för Malmö stad ur både en social och ekonomisk synvinkel.
Sverigedemokraterna anser att det är av stor vikt att få malmöbor som befinner sig i arbetslöshet till
att bli självförsörjande och föreningsverksamhet kan vara ett bra verktyg för att uppnå detta målet.
I denna ansökan ser vi däremot en rad problem som främst grundar sig i den beräknade
kostnadseffektiviteten.
Hassela Solidaritet ansöker om totalt 970 791 kronor för 2020. Per deltagare blir detta utslaget 60
674 kronor, räknar man vidare med det förväntade resultatet som Hassela Solidaritet anger blir den
effektiva kostnaden 151 686 kronor per deltagare vilket är högt beräknat på projektets korta löptid.
Viktigt är också att projektet utöver arbete och studier även räknar in alla avslut till andra insatser
som ett lyckat resultat vilket gör den faktiska effektiviteten svår att beräkna men det framstår som
sannolikt att den är betydligt lägre än vad Hassela Solidaritet uppger.
Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna på att nämnden skulle avslå Hassela
Solidaritets ansökan.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss därför mot beslutet.
______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

277

Ansökan från Boost by FC Rosengård om verksamhetsbidrag
2020-2021

ASN-2020-11028
Sammanfattning

Boost by FC Rosengård har ansökt hos kommunstyrelsen om extra verksamhetsbidrag för
2020-2021. Ansökan avser 2 500 000 kronor för 2020 och 4 720 000 för 2021.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2020 att hänskjuta ansökan till arbetsmarknadsoch socialnämnden mot bakgrund av att arbetsmarknads- och socialnämnden, med anledning
av coronapandemin, tillförts 100 miljoner kronor extra i syfte att stärka arbetet med att få fler
Malmöbor i arbete (STK-2020-941).
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Boost by FC Rosengårds ansökan om
verksamhetsbidrag. Föreningen ska inkomma med en ekonomisk redovisning för 2020 och i
dialog med förvaltningen möjliggöra en tillfällig utökning av målgruppen för projekt Support
till att även omfatta unga vuxna 25-29 år inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Boost by FC Rosengårds
ansökan om verksamhetsbidrag. Föreningen ska inkomma med en ekonomisk redovisning
för 2020 och i dialog med förvaltningen möjliggöra en tillfällig utökning av målgruppen för
projekt Support till att även omfatta unga vuxna 25-29 år inskrivna på
arbetsmarknadsavdelningen.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Boost by FC Rosengård
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse ASN 200923 Ansökan från Boost by FC Rosengård om
verksamhetsbidrag 2020-2021
Ansökan Boost by FC Rosengård ansökan om verksamhetsbidrag
Svar på frågor samt förtydligande till ansökan om verksamhetsbidrag - 2020-2021
Beslut KS 200819 §267 med Reservation (M+C)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Ansökan från Boost by FC Rosengård om verksamhetsbidrag 20202021
ASN-2020-11028
Moderaterna och Centerpartiet är mycket glada över att arbetsmarknads- och socialnämnden
beslutade att bevilja Boost by FC Rosengård verksamhetsbidrag enligt deras ansökan. Boost by
FC Rosengård bedriver en viktig verksamhet med goda resultat för fler Malmöbor i arbete och
förtjänar att få en ännu större roll i stadens arbete mot arbetslöshet och utanförskap.
Det ursprungliga förslaget var att Boost by FC Rosengård endast skulle beviljas en liten del av
det ansökta beloppet. Vi gläds åt att Socialdemokraterna och Liberalerna gick med på våra krav
om att bevilja ansökan fullt ut.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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278

Information om nämndens hantering av beslut från IVO gällande
tillsyn av stödboende för barn och unga i åldern 16-20

ASN-2020-1973
Sammanfattning

Ärendet är en information avseende förvaltningens arbete efter beslut från IVO
(Inspektionen för vård och omsorg) gällande tillsyn av stödboende för barn och unga i åldern
16-20 år. En granskning av förvaltningens användande av privata vårdgivare för boende med
stöd har lett till att IVO har genomfört en tillsyn under 2019.
IVO:s tillsyn har klargjort att barn och unga mellan 16–20 år som har behov av eget boende
med individanpassat stöd ska få detta tillgodosett genom placeringsformen stödboende enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Boendeformen boende med stöd är inte lämplig för
personer som är under 21 år.
Ett förvaltningsövergripande arbete har inletts för att säkerställa att alla barn och ungdomar i
målgruppen är placerade i placeringsform motsvarande vårdbehovet. Förvaltningen har
genomfört en kartläggning och analys av behoven hos unga personer mellan 16–20 år som är
placerade i heldygnsvård i olika former av boenden och stödboende. Kartläggningen har
avgränsats till boende med stöd och stödboende utifrån att IVO:s tillsyn och beslut avser
dessa placeringsformer.
Kartläggningen har identifierat behov av åtgärder, bland annat att ta fram rutiner avseende
bedömning och handläggning av behov av eget boende och individanpassat stöd för barn och
unga i åldern 16-20 år.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 184.
Beslut

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





Protokollsutdrag §184 Information om nämndens hantering av beslut från IVO
gällande tillsyn av stödboende för barn och unga i åldern 16-20
G-Tjänsteskrivelse Information om nämndens hantering av IVO:s beslut gällande
tillsyn av stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år
Beslut avseende tillsyn om brister i utförandet av insatser för barn och unga i en
privat verksamhet
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§

279

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-10878

Paragrafen är justerad
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§

280

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19202
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§

281

Information från förvaltningsdirektören

Sara Kleijsen Åhlander, avdelningschef och Kenneth Sandgren, planeringssekreterare
informerar nämnden gällande handlingsplan för misstänkt brott i välfärden.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
1.Kenneth Sandgren, planeringssekreterare, informerar nämnden gällande KS beslutade
handlingsplan för misstänkt brott i välfärden och hur förvaltningen arbetar med frågorna.
2.Sara Kleijsen Åhlander, avdelningschef, informerar nämnden om arbetet med
omorganisationen inom verksamhetsområdet arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd.
3.Rebecca Bichis, avdelningschef, informerar nämnden om läget inom enheten för
överförmyndarärenden.
Beslutsunderlag




Månadsstatistik ASN augusti 2020
Månadsstatistik till ASN - personer utan uppehållstillstånd augusti 2020
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