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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-10-22 kl. 09:00-11:42

Plats

Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) §§292-312
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M) §283, §§292-312
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) §§283-291 ersätter Ann-Marie Hansson (S)
Louise Arndt (MP) §§284-291 ersätter Mats Högelius (V)
Emma-Lina Johansson (V) §310 §§292-309, §§311-312 ersätter Mats
Högelius (V)
Claes Holmerup (M) §§284-291 ersätter Farishta Sulaiman (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S) §§292-312
Vanja Andersson (S) §§292-312
William Spegel (S) §292
Mira Markovinovic (S) §§292-312
Ulla Herbert (L) §§292-312
Louise Arndt (MP) §§292-312
Anna Maria Christina Adell (M) §§292-312
Claes Holmerup (M) §§292-312
Bertil Lindberg (M) §290, §§292-312
Lars Eriksson (C) §§292-312
Felicia Siecke (SD) §§292-312

Övriga närvarande

Rebecka Kärrholm (enhetschef)
Marie Johanson (enhetschef) §§284-291
Jan Wennerlund (sektionschef) §§284-289
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (Nämndsekreterare)
Pavlina Mannergren (Nämndsekreterare)
Rebecca Bichis (avdelningschef) §283, §§291-312
Katja Ligneman (informationschef) §292

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne
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Marcus Eriksson (avdelningschef) §§292-302
Lotta Heckley (kommunikationschef) §§292-296
Sara Kleijsen Åhlander (avdelningschef) §§292-309, §§311-312
Jonas Magnusson (enhetschef) §306
Lene Cordes (avdelningschef) §§292-309, §§311-312
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör) §§283-310, §312
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-10-30

Protokollet omfattar

§§283-312
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Fastställande av dagordning
Borttagen på grund av sekretess
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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
Information från förvaltningsdirektören
Remiss från Justitiedepartementet - Ökad rättssäkerhet och snabbare
verkställighet i internationella familjemål
Remiss - revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor, STK2020-963
Remiss - Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till kostnadsutveckling och
budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter
Revidering av riktlinjer för Malmö stads missbruks- och beroendevård
Granskning av missbruksvården, redovisning av åtgärder
Granskning av arbetsmarknadsinsatser SR-2018-71
Arbetsmarknadsinformation
Information om arbetsmarknadsinsatser
Projektansökan till FINSAM avseende FRAM
§216 Projektansökan till FINSAM avseende Avanti 2.0
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga
lokalerna för välfärdsverksamheten STK-2020-343
Översyn av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning
Sammanträdestider för Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
Förslag till IOP Crossroads och Vinternatt
Särskilda medel till Trans- och kvinnojourer för insatser under Covid-19
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Information - Digitalisering
Information från förvaltningsdirektören
Ärende väckt av Vänsterpartiet
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§

283

Fastställande av dagordning

Beslut

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

284

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-12732

Paragrafen är justerad
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§

285

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-12407

Paragrafen är justerad
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§

286

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-12731

Paragrafen är justerad
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§

287

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-12852

Paragrafen är justerad
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§

288

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-12404

Paragrafen är justerad
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§

289

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-12406

Paragrafen är justerad
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§

290

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-11151

Paragrafen är justerad
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§

291

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19490

Paragrafen är justerad
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§

292

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Lene Cordes, avdelningschef informerar om IFO-avdelningarna utredning och insats.
Rebecca Bichis, avdelningschef och Katja Ligneman, kommunikationschef informerar om
läget inom överförmyndarenheten samt hur de ska arbeta vidare.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag




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

Paragrafen är justerad
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§

293

Remiss från Justitiedepartementet - Ökad rättssäkerhet och
snabbare verkställighet i internationella familjemål

ASN-2020-10463
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig över
Justitiedepartementets promemoria Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i
internationella familjemål (Ds 2020:18). I juni 2019 antogs i EU en omarbetad Bryssel IIförordning, som gäller frågor om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella
bortföranden av barn.
Förordningen blir direkt tillämplig i Sverige och andra medlemsstater i EU, men kräver
kompletterande svenska bestämmelser och författningsändringar. I promemorian lämnas de
författningsförslag som är lämpliga med anledning av förordningen. Förvaltningen har inte
några särskilda synpunkter att framföra då författningsförslagen inte bedöms innebära några
förändringar för socialnämndens hantering av sådana ärenden utöver vad 2019 års Brysselförordning redan medfört.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 208.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet gällande remiss från
Justitiedepartementet Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella
familjemål enligt förvaltningens förslag
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttrande

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






§208 Remiss från Justitiedepartementet - Ökad rättssäkerhet och snabbare
verkställighet i internationella familjemål
G-Tjänsteskrivelse Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella
familjemål -remiss från Justitiedepartementet
Förslag till yttrande avseende Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i
internationella familjemål- remiss från justitiedepartementet
Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds
2020:18)

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-10463

Remiss från Justitiedepartementet - Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i
internationella familjemål
Arbetsmarknads- och socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets
promemoria Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål.
Sverigedemokraterna ställer sig i stort positiva till remissen.
Det är tyvärr inte längre ovanligt i Sverige att barn blir bortförda utomlands mot deras vilja och vi
anser det av stor vikt att vi i så stor utsträckning som möjligt förhindrar dessa barn från att fara illa.
I de tvister där barnet olovligen förs bort eller redan kvarhålls utomlands är det viktigt att vi har ett
tydligt, rättssäkert och skyndsamt samarbete på plats för att säkerställa barnets skyddsbehov.
Även om det redan sedan tidigare funnits ett befintligt skydd för dessa barn inom EU i och med
Haagkonventionen samt den tidigare Bryssel II förordningen ser vi ett värde med att man ser över
och anpassar regelsystemen i de olika länderna till varandra för att möjliggöra en mer rättssäker
hantering av dessa ärenden.

______________________
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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§

294

Remiss - revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor, STK-2020-963

ASN-2020-10092
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss Revidering av styrdokument för
hållbarhets- och rättighetsfrågor och har möjlighet att inkomma med synpunkter.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ser positivt på att minska antalet styrdokument för
rättighets- och hållbarhetsfrågorna, men anser att rättighets- respektive hållbarhetsfrågorna
bör hanteras i skilda dokument, med en nära koppling till varandra samt en beskrivning av
hur frågorna samspelar.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på att integrera planering och
uppföljning av rättighetsfrågorna i ordinarie budgetprocess.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 209.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Revidering av
styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






§209 Remiss - revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor,
STK-2020-963
G-Tjänsteskrivelse Remiss revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Förslag till Yttrande avseende Remiss revidering av styrdokument för hållbarhetsoch rättighetsfrågor STK-2020-963
Inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-10-22 Ärende 12. Remiss - revidering av styrdokument för
hållbarhets- och rättighetsfrågor, STK-2020-963

Vi i Vänsterpartiet tycker att nämndens yttrande är bra och lyfter fram relevanta
frågeställningar i relation till arbetet. Vi vill särskilt lyfta fram följande punkter i yttrandet:
Det är viktigt att komplettera dokumentet med fler deklarationer, konventioner och lagar som
styr arbetet för att synliggöra samtliga perspektiv. Ett exempel på en viktig konvention som
inte har lyfts i dokumentet är Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen saknar en konsekvensanalys över hur arbetet så
som det ser ut idag påverkas samt vad effekten för Malmöborna blir av att samla de tidigare
styrdokumenten i ett och samma inriktningsdokument. Förvaltningen ser att det finns en risk
att någon eller flera av rättighetsfrågorna blir osynliggjorda. En sådan analys behöver
besvara frågan om någon rättighetsfråga riskerar att bli osynliggjord i förhållande till Agenda
2030 eller då olika rättighetsfrågor ställs mot varandra.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att det finns utrymme i
kommunfullmäktigemålen och i uppdrag till nämnderna att integrera jämställdhet, jämlikhet
och barnets rättigheter ännu tydligare. Detta skulle underlätta nämndernas eget arbete i
nämndsbudget och i verksamhetsplanering.

Malmö 2020-10-22
Emma-Lina Johansson (V),
med instämmande av
Mats Högelius (V)
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§

295

Remiss - Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till
kostnadsutveckling och budgetavvikelse inom arbetsmarknadsoch socialnämndens verksamheter

ASN-2020-12666
Sammanfattning

Stadskontoret har, tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, på uppdrag av
kommunstyrelsen, utrett de bakomliggande orsakerna till kostnadsutvecklingen och
budgetavvikelserna inom arbetsmarknads- och socialnämnden.
Stadskontoret har skickat en andra delrapport på remiss till arbetsmarknads- och
socialnämnden för yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde i november.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar den rapport som stadskontoret har
skickat på remiss. Förvaltningen delar de slutsatser som dras i rapporten.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende stadskontorets rapport
om bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter, Delrapport 2 enligt förvaltningens
förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart
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 Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Emma-Lina Johansson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, avdelningschefer.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse ASN 201022 Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen
Förslag till yttrande bakomliggande orsaker delrapport 2
Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter - delrapport 2

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
ASN
Ärendenummer: ASN-2020-12666

Remiss - Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till kostnadsutveckling och
budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter

Sverigedemokraterna välkomnar den tidigare och nu den fortsatta analysen av bakomliggande
orsaker till kostnadsutvecklingen inom nämndes verksamheter. Gällande ramkonstruktionen är detta
något att fundera vidare på och då kopplat till om det ska vara en ram eller som i dagsläget fyra
ramar. Den typen av tolkningar att rättspraxis som nämnden och förvaltningen fått på plats och som
också minskat Malmös höga kostnader för hemlösheten ska även införas, enligt SD, vad gäller att
pressa tillbaka Malmös höga kostnader för socialbidrag.
Vi menar också att ett resultatansvar måste införas kopplat till samtliga av nämndens olika
budgetramar och oaktat om man har en eller flera ramar. Ett resultatansvar sätter också mer press
både på ansvariga politiker och tjänstepersoner att få på plats och genomdriva de tuffa åtgärder och
insatser som krävs.

Magnus Olsson (SD)

Simon Enqvist (SD)

________________________

________________________

Nichlas Holmgren (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 2020-10-22 Ärende 13. Remiss - Fortsatt analys av
bakomliggande orsaker till kostnadsutveckling och budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheten

Vänsterpartiet tycker att det är bra att det lyfts i underlaget att Malmö har en hög hemlöshet.
I Socialstyrelsens nationella hemlöshetskartläggning har Malmö flest hemlösa per 100 000
invånare av Sveriges 75 största kommuner. Framförallt gruppen som kallas strukturellt
hemlösa är stor i Malmö. Malmö stads kostnader för strukturell hemlöshet är stora och ligger
långt över de kostnader som socioekonomiskt liknande kommuner har. Det kräver åtgärder
för att bygga bostäder folk faktiskt har råd att bo i, i Malmö. Vänsterpartiet har lagt flera
förslag på hur detta skulle kunna göras.
Vi vill också särskilt lyfta fram stadskontorets påpekande att arbetssituationen på
arbetsmarknads- och socialförvaltningen visar tecken på att vara ansträngd. Delårsrapport
2020 lyfter både en hög personalomsättning och en del incidenter som har resulterat i
tillsynsärenden hos Arbetsmiljöverket. I förvaltningens medarbetarenkät 2019 pekar flera
enheter på en mycket hög arbetsbelastning där det är svårt att hinna med. Detta kan ses
speciellt inom försörjningsstöd där minst var fjärde medarbetare i varje enhet har svarat att
man sällan, aldrig eller nästan aldrig har tid att utföra sin arbetsuppgifter. Vi delar
stadskontorets bedömning att detta tyder på att de ökningar av personalkostnaderna som
har skett sedan 2018 har varit motiverade, men vi anser inte att de har varit tillräckliga.
Nämnden måste få resurser nog att kunna sköta sin verksamhet på ett bra sätt både för
Malmöbornas skull, men också för personalens.
Vi vill också lyfta fram att vi inte står bakom den s.k. “anpassning av rättspraxis” som gjorts i
relation till hanteringen av hemlöshet inom nämnden. Vi motsätter oss att det inte har varit
ett politiskt beslut, men också innebörden av själva beslutet. Innebörden av anpassningen
efter rättspraxis är att de som är strukturellt hemlösa inte längre får tillgång till lägenheter
med kommunala andrahandskontrakt. Vägledningen innebär att strukturellt hemlösa hushåll
endast ges nödbistånd, alltså stöd för att få tak över huvudet.
En problematik vi ser till följd av riktlinjerna är att familjer tvingas in i en stor otrygghet, det
gäller både de som får avslag och de som beviljas nödbistånd. De familjer som anses vara
kapabla att “lösa sin boendesituation” och därmed får avslag på nödbistånd är ofta
hänvisade till sina nätverk, något underlaget också visar på. Att exempelvis sova på
madrasser på golvet med sina barn i lägenheter som redan är proppfulla i månad efter
månad kan ses som att familjen “löst sin boendesituation”, något vi motsätter oss. Malmö
stad har tagit fram arbetsdokument i och med att barnkonventionen blivit lag till de som
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Vänsterpartiet
arbetar med bistånd för boende och ekonomiskt bistånd för att barnperspektivet ska lyftas
fram och tas hänsyn till i utredning och beslut. Vi ser det som problematiskt att riktlinjerna
kring boendebistånd är det som avgör och står över arbetsdokumenten kopplade till
barnkonventionen.
Den stress riktlinjerna för veckovisa prövningar av nödbistånd skapar hos familjer som
tvingas flytta runt i tillfälliga boenden, där barn behöver byta förskolor och skolor är orimlig
anser vi. Att staden väljer att säga att hemlösheten har minskat när så många människor, så
många barn, har en fruktansvärd boendesituation är orimligt när det egentligen handlar om
vem som får hjälp och inte, dvs. hur man räknar.
Vi anser att det är viktigt att stadskontorets uppmaning om att utvärdera boendesituationen
också för de grupper som kan antas behandlas annorlunda efter att den nya vägledningen
infördes, till exempel de som får avslag, faktiskt görs.

Malmö 2020-10-22
Emma-Lina Johansson (V),
med instämmande av
Mats Högelius (V)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-10-22
Ärende: Remiss – Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till
kostnadsutveckling och budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheter
ASN-2020-12666
Moderaterna och Centerpartiet välkomnar utredningen som lyfter flera viktiga delar av
arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde. Det finns några aspekter som vi särskilt
vill lyfta. Det är glädjande att stadens kostnader för hemlöshet har minskat och att
bedömningen är att det kommer att fortsätta så. Sedna våren 2019 har förvaltningen anpassat
sig till rådande praxis och beviljar inte längre bistånd för långvariga boendelösningar för
strukturellt hemlösa. Boendet är i första hand ett eget ansvar och det har visat sig att när
Malmöborna behöver lösa sin egen situation så lyckas man också med detta. Man kan tänka
sig att samma princip kan tillämpas på ekonomiskt bistånd och att denna rapport är ytterligare
ett stöd för vår uppfattning om att socialtjänsten i Malmö inte ska vara mer generös med
utbetalningar av ekonomiskt bistånd än vad socialtjänstlagen kräver.
Frågan om ansvarsbefrielse för det ekonomiska resultatet tas upp i rapporten. Vi anser att det
är en mycket märklig ordning att arbetsmarknads- och socialnämnden inte ansvarar för sin
egen ekonomi och delar inte den vanligt förekommande bilden som förmedlas av framför allt
Socialdemokraterna om att det inte skulle vara möjligt för nämnden att påverka kostnader för
ekonomiskt bistånd och hemlöshet. Det framgångsrika arbetet med kostnader för hemlöshet
visar att det är fullt möjligt om det finns en politisk vilja.
Avslutningsvis kan vi konstatera att kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är höga.
Med allt fler orosanmälningar och större problem med kriminalitet i lägre åldrar är det i sig
inte så konstigt. Dessa frågor hänger dock ihop med andra delar av arbetsmarknads- och
socialnämndens ansvarsområde. Fler Malmöbor i arbete skulle leda till att fler barn klarar av
sin skolgång och motiveras till att välja just studier och arbete framför kriminalitet. Med ett
införande av arbetslinjen i Malmö skulle de sociala problemen som leder till anmälningar,
utredningar och insatser också kunna minska.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

296

Revidering av riktlinjer för Malmö stads missbruks- och
beroendevård

ASN-2018-10798
Sammanfattning

I ärendet lämnar arbetsmarknads- och socialförvaltningen förslag på reviderade riktlinjer för
missbruks- och beroendevården. Strukturen från de tidigare riktlinjerna har bibehållits och
revidering har gjorts inom flera avsnitt. Reviderade riktlinjer har bytt namn till
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens riktlinjer för stöd, myndighetsutövning och
insatser gällande missbruk och beroende. De föreslås träda i kraft 1 november 2020.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 210.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer Arbetsmarknads- och socialförvaltningens
riktlinjer för stöd, myndighetsutövning och insatser gällande missbruk och beroende och att
de börja gälla den 1 november 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden upphäver från och med 31 oktober 2020 de tidigare
fastställda Riktlinjer för Malmö stads missbruks- och beroendevård.
Beslutsunderlag






§210 Revidering av riktlinjer för Malmö stads missbruks- och beroendevård
G-Tjänsteskrivelse - Revidering av riktlinjer för Malmö stads missbruks- och
beroendevård
Förslag ASF riktlinjer gällande missbruk och beroende 2020
Förslag på riktlinjer missbruk inklusive ändringar 2020

Paragrafen är justerad
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§

297

Granskning av missbruksvården, redovisning av åtgärder

ASN-2019-18637
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde år 2019 en granskning av missbruks- och beroendevården för
vuxna inom arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade i ett yttrande 2019-10-31 vilka åtgärder som
planeras och som pågår utifrån stadsrevisionens rekommendationer. Revisorskollegiet har
begärt att nämnden senast 2020-10-31 redovisar vilka åtgärder som vidtagits och redogör för
vilka effekter dessa har haft i verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 211.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende redovisning av
åtgärder utifrån Malmö stadsrevisions granskning av missbruks- och beroendevården, enligt
förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Malmö stadsrevision.
Beslutsunderlag





§211 Granskning av missbruksvården, redovisning av åtgärder
G-Tjänsteskrivelse - Granskning av missbruksvården, redovisning av åtgärder
Förslag till yttrande - Granskning av missbruksvården, redovisning av åtgärder

Paragrafen är justerad
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§

298

Granskning av arbetsmarknadsinsatser SR-2018-71

ASN-2019-18361
Sammanfattning

PwC har under 2018 genomfört en granskning av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser på
uppdrag av stadsrevisionen. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen,
arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning och ledning, samverkan och uppföljning
av de kommunala arbetsmarknadsinsaterna. Granskningen har även innefattat en uppföljning
av slutsatserna i granskningsrapporten ”Ungdomsarbetslösheten och arbetsmarknadsinsatser”
som genomfördes av stadsrevisionen år 2016.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har i ett yttrande 2019-02-22 (ASN-2018-22109-6)
redovisat vilka åtgärder som nämnden planerade att genomföra med anledning av
revisorskollegiets granskning samt en tidsplanering för genomförande. I ett yttrande 2019-0930 (ASN-2018-22109-13) har nämnden redovisat vilka åtgärder som vidtagits samt vilken
effekt dessa haft i verksamheten.
Eftersom det i yttrandet som lämnades i september 2019 framhölls att det då var tidigt att
uttala sig om effekter som vidtagna åtgärder hade medfört önskar revisorskollegiet att
arbetsmarknads- och socialnämnden i ett uppföljande yttrande redovisar en lägesbeskrivning.
I tjänsteskrivelsen redogörs för granskningens rekommendationer som berör
arbetsmarknads- och socialnämnden. En aktuell lägesbeskrivning görs av vidtagna åtgärder
med anledning av granskningen och vilka effekter dess har medfört.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 212.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende uppföljning av
vidtagna åtgärder och effekten av dessa efter stadsrevisionens granskning av
arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad, enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.
Reservationer och särskilda yttranden

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





§212 Granskning av arbetsmarknadsinsatser SR-2018-71
G-Tjänsteskrivelse Granskning av arbetsmarknadsinsatser
Förslag till Yttrande- Granskning av arbetsmarknadsinsatser
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Paragrafen är justerad

27

Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2019-18361

Granskning av arbetsmarknadsinsatser SR-2018-71
Sverigedemokraterna anser att nämnden inte gjort tillräckligt när det kommer till att åtgärda de
brister som föreligger inom nämndens arbete med arbetsmarknadsfrågor.
Det finns förvisso en viss svårighet med att göra en relevant utvärdering på grund av det rådande
pandemi läget i landet, men vi anser att även här hade Malmö kunnat stå bättre rustade om det
funnits en bättre förberedelse inom verksamheten.
De senaste åren har budgeten för Arbetsmarknad- och socialnämnden i det närmaste fördubblats
och trots föreligger risken hög att även det här året gå utanför budgetramarna trots ett massivt
inflöde av resurser. Trots detta ser vi inga direkta förbättringar i situationen för de malmöbor som är
utsatta eller befinner sig i hemlöshet. Till följd av Corona smittspridningen kan vi även se att Malmö
blivit hårdare utsatt än de flesta andra kommuner när det kommer till ökad arbetslöshet som följd av
pandemin. Detta hade med största sannolikhet kunnat undvikas med bättre styrning av resurser i
staden.
Vidare riktar vi även kritik mot det försök att man försöker framhålla konceptet Nora som en
representativ bild av arbetsmarknadsanställningar. Nora är ett internt projekt inom Malmö stad och
det ligger därmed ett självändamål i att redovisa höga avslutningssiffror i det projektet.
För att en rättvisande bild av andelen lyckade avslut efter genomförda arbetsmarknadsanställningar
ska kunna redovisas måste detta följas upp på samtliga genomförda placeringar vilket är något som
inte görs i dagsläget.
Det är även nämnvärt att nämndens externa samverkan, till synes helt utifrån egen utsago, bedöms
ha en tydlighet gällande tecknade överenskommelser och avtal. Detta då det bara under det senaste
året förekommit flera oegentligheter med just felaktiga och otydliga avtal inom nämndens
verksamhetsområde.
______________________
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 2020-10-22
Ärende: Granskning av arbetsmarknadsinsatser SR-2018-71
ASN-2020-9198
De kommunala arbetsmarknadsinsatserna i Malmö är i uppenbart behov av granskning,
uppföljning och stora förbättringar. Det framgick tydligt av den revisionsrapport som PWC
genomfört i vilken det bl.a konstateras brister vad gäller uppföljning, resultat och kvalitet. Att
ingen av nämnderna som på ett eller annat sätt ansvarar för frågan har en ändamålsenlig
styrning och ledning, samverkan och uppföljning av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna
är minst sagt anmärkningsvärt. Jobben behöver bli fler i staden och fler Malmöbor behöver
lämna bidragsberoende till förmån för egen försörjning och självständighet.
Att det finns ett delat ansvar mellan olika förvaltningar och nämnder behöver i grund och
botten inte vara ett problem, men när uppdelningen av ansvar på något sätt är oklar mellan
parterna blir det svårt att bedriva arbetsmarknadsinsatser som lyckas med huvuduppdraget –
att få människor i arbete. Framför allt saknas ett politiskt ansvarstagande och ledarskap i
frågan, vilket är precis vad som behövs för att lyckas med Malmös ödesfråga. Granskningen
visar bland annat att uppföljningen brister på individnivå, vilket bekräftar avsaknaden av
fungerande politik på området. Arbetsmarknadsinsatserna måste följas av en gedigen
uppföljning och tydliga krav på aktivt deltagande med självförsörjande som primärt fokus.
Moderaterna och Centerpartiet har föreslagit flertalet åtgärder för att ta arbetslinjen till Malmö
men har tyvärr inte fått gehör för det av de styrande partierna som av allt att döma inte tar
frågan på allvar.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

299

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef, informerar arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

300

Information om arbetsmarknadsinsatser

ASN-2020-10321
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har uppdragit åt förvaltningen att till nämnden
inkomma med informationsärende med syfte att beskriva det arbete som planeras för ökad
produktion av arbetet med arbetsmarknads- och självförsörjningsuppdragen och som bidrar
till att förvaltningen fullgör sitt uppdrag mot de mål och indikatorer som fastställts i budget.
Ärendet ges till förvaltningen mot bakgrund av KS beslut att tilldela nämnden extra medel i
syfte att stärka arbetet med att få fler Malmöbor i arbete (STK-2020-292)
Skrivelsen innefattar läget på arbetsmarknaden samt en översiktlig beskrivning av de
aktiviteter och insatser som förvaltningen iscensätter för ökad produktion i arbetsmarknadsoch självförsörjningsuppdragen. Ärendet beskriver de åtgärder och insatser som hittills
identifierats och planeras för 2020 och 2021. Vidare beskrivs också de verksamheter och
samarbeten, som utgör en del av arbetsmarknadsarbetet och uppdraget och som därigenom
bidrar till verksamhetens utveckling och resultat. Delar i skrivelsen beskrivs mot bakgrund av
den speciella situation som uppstått i och med Covid-19-pandemin med en starkt stigande
arbetslöshet som följd.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

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




G-Tjänsteskrivelse ASN 201022 information om arbetsmarknadsinsatser
Informationsärende ASN oktober 2020

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-10321

Information om arbetsmarknadsinsatser
Arbetsmarknads- och socialnämnden har uppdragit åt förvaltningen att till nämnden inkomma med
informationsärende avseende hur nämnden kan växla upp uppdraget och det konkreta arbetet med
arbetsmarknadsinsatser i syfte att fler Malmöbor blir självförsörjande genom arbete och/eller
studier.
Sverigedemokraterna delar målsättningen att fler malmöbor ska bli självförsörjande. Vi vidhåller
däremot att självförsörjande bör definieras som personer som uppbär sin egen försörjning genom
förvärvsarbete och eller pension.
Vi ser positivt på de jobbspårsprogram som genomförs i Malmö då de har visat sig ha ett positivt
utslag med en hög andel deltagare som avslutas till arbete efter att ha genomgått utbildningen.
Vi är däremot fortsatt mycket kritiska till de utvidgade satsningarna på extratjänster. Extratjänster
har visat sig vara kostnadsineffektiva och har ett dåligt genomslag när det kommer till att få
människor i varaktigt arbete efter avslutad insats. Detta samtidigt som de konkurrerar ut andra
arbetssökande på arbetsmarknaden genom sina finansiella incitament för arbetsgivaren. Det är även
sannolikt att denna typ av subventionerade arbetsplatser kan ha en nedvärderande effekt på de
yrken de tillämpas inom.

______________________
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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32

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-10-22
Ärende: Information om arbetsmarknadsinsatser
ASN-2020-10321
Redovisningen av stadens arbetsmarknadsinsatser är på flera sätt positiv. Dagligen görs ett
gott arbete för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande, men det är tyvärr inte tillräckligt
och högre politiska ambitioner verkar saknas hos stadens styre. Moderaterna och Centerpartiet
har dock under flera år föreslagit flera stora förändringar på området.
Arbetsmarknadsinsatser av hög kvalitet måste kombineras med höga krav på personer som
har arbetsförmåga och får ekonomiskt bistånd. För den som har full arbetsförmåga måste
också aktivitetskrav på heltid gälla och för den som har nedsatt arbetsförmåga måste
aktivitetskrav på den aktuella arbetsförmågan gälla. Kombinationen är oerhört viktig om
Malmö för en gångs skull ska lyckas med utmaningarna. Att ställa krav är att bry sig och att
visa att vi tror på den enskilde Malmöbons förmåga. I allt för många år har en
socialdemokratisk passivitet drabbat staden och många lever i utanförskap till följd av att
staden aldrig har engagerat sig tillräckligt för att se och använda den förmåga som finns.
Dessutom är det principiellt riktigt att ansträngningen, kvalitativt sett, motsvarar densamma
som för personer som arbetar och försörjer sig själva.
Vi vill också uttrycka vår oro för bristande ambitioner vad gäller resurser inom
arbetsmarknadsområdet. Malmö lägger minst pengar på arbetsmarknadsinsatser av jämförbara
kommuner när vi egentligen borde lägga mest med tanke på vår höga arbetslöshet. I somras
beslutade kommunfullmäktige att tilldela arbetsmarknads- och socialnämnden 100 miljoner
kronor till arbetsmarknadsinsatser på grund av covid-19 och dess effekter på arbetslösheten.
När pengarna sedan skulle fördelas i nämnden sa de styrande partierna nej till att faktiskt
använda pengarna på arbetsmarknadsavdelningen.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

301

Projektansökan till FINSAM avseende FRAM

ASN-2020-11521
Sammanfattning

1. Föreliggande ärende avser förslag till projektansökan till FINSAM i Malmö avseende ett 3årigt projekt vid namn FRAM (Försäkringskassan, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och
Malmö stad) i arbetsmarknads- och socialnämndens regi.
2. Projekttiden planeras från 1 januari 2021 till 31 december 2023 och ansökan avser totalt
39 500 000 kronor.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 215.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner FINSAM-ansökan FRAM om 39 530 000
kronor och skickar den till FINSAM i Malmö.
Reservationer och särskilda yttranden

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






§215 Projektansökan till FINSAM avseende FRAM
G-Tjänsteskrivelse Projektansökan FINSAM FRAM
Ansökan till FINSAM Slutversion 200921
Bilaga till Projektansökan till FINSAM FRAM

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-11521

Projektansökan till FINSAM avseende FRAM
Finsam har skickat en ansökan om medel avseende projektet FRAM som avser hjälpa personer med
psykisk ohälsa till arbete. Ansökan avser 39 500 000 kronor.
Sverigedemokraterna är i stort positiva till att bevilja ansökan. Projektet FRAM är en vidareutveckling
av Aktivitetscenter som tidigare gjort ett gott arbete med att hjälpa personer i Malmö som lider av
psykisk ohälsa att närma sig arbetsmarknaden.
Sverigedemokraterna riktar dock viss kritik mot målgrupps valet där det kommer till personer med
odokumenterad (dvs självupplevd) psykisk ohälsa och den avsaknad av intresse för utredning av
dessa personers problematik. Vi anser att det är en brist att inte göra en ansträngning att få till en
utredning och därmed fastställa deltagarnas psykiska ohälsa dels då det föreligger en viss risk för
missbruk av stadens resurser men även då det är lättare möjlighet att rikta hjälp till personer då man
har större insikt i den sjukdomssituation som personen lider av.

______________________
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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§

302

§216 Projektansökan till FINSAM avseende Avanti 2.0

ASN-2020-11525
Sammanfattning

Föreliggande ärende avser förslag på en projektansökan till FINSAM i Malmö avseende ett
treårigt projekt vid namn Avanti 2.0 i arbetsmarknads- och socialnämndens regi.
Samverkansparter i projektet är Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Malmö stad
(arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden).
Projekttiden planeras från 1 januari 2021 till 31 december 2023 och ansökan avser totalt
12 870 480 kronor.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 216.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner FINSAM-ansökan om 12 870 480 kronor
och skickar den till FINSAM i Malmö.
Yrkanden

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

Ordförande ställer proposition på Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande mot föreliggande
förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Magnus Olsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag





§216 Projektansökan till FINSAM avseende Avanti 2.0
G-Tjänsteskrivelse FINSAM-ansökan Avanti 2.0
Projektansökan Avanti 2.0- version 2020-09-22

Paragrafen är justerad
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-11525

Projektansökan till FINSAM avseende Avanti 2.0
Ärende gäller förslag på en projektansökan till FINSAM i Malmö avseende ett treårigt projekt
vid namn ”Avanti 2.0” i arbetsmarknads- och socialnämndens regi. Samverkansparter i
projektet är Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Malmö stad (arbetsmarknads- och
socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden). Projekttiden planeras från 1
januari 2021 till 31 december 2023 och ansökan avser totalt 12 870 480 kronor.
Sverigedemokraterna menar att projektet Avanti 2.0 inte bör tilldelas medlen som är
föreslagna. I ansökan framgår det framförallt att många deltagare uppger sig lida av en
självupplevd psykisk ohälsa (exempelvis PTSD). Vi menar att det inte är godtyckligt att bevilja
medel till ett projekt som arbetar mot en självupplevd psykisk ohälsa. Hade projektet däremot
varit till för att särskilt stötta individer med en konstaterad psykisk ohälsa hade vi kunnat ställa
oss bakom projektet. Målgruppen defineras utifrån två större grupper vad beträffar psykiskt
dåligt mående som dels den självupplevda psykiska ohälsan respektive mående som
föranleder hinder för etablering efter att ordinarie insatser har satts i verket.
Sverigdemokraterna hade beviljat stöd om målgruppen i detta fall enbart skulle ses ur den
senare gruppen.
Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna:
-Att Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår FINSAM-ansökan om 12 870 480 kronor och skickar
den till FINSAM i Malmö
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss i beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten
2020-10-27

Felicia Siecke
Felicia Siecke

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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§

303

Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten STK2020-343

ASN-2020-4721
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående motion
från Anders Andersson (V).
Motionären föreslår i motionen: att lokalförsörjningsplanen i Malmö stad ska innehålla en
princip att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna till välfärdsverksamheten, och att
eventuella undantag tydligt ska motiveras i planen.
Investeringsbehovet i verksamhetslokaler är en viktig del i kommunens budget- och
planeringsarbete och utmaningen för den strategiska lokalresursplaneringen är att matcha den
framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler. Oavsett vilken strategi
kommunen väljer för ägande av verksamhetslokaler är det angeläget men en långsiktigt
strategisk lokalförsörjningsplanering. Det tar sannolikt lång tid innan effekterna av förändrad
strategi kan uppvisas.
Förvaltningen bedömer att motionen bör anses vara besvarad med vad som framgår i
ärendet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 217.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar in yttrandet till kommunstyrelsen.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
avslå motionen.
Yrkanden

Emma-Lina Johansson (V) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Sedat Arif (S) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), att arbetsmarknads- och
socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Magnus Olsson (SD) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Emma-Lina Johanssons (V) yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
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Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot eget avslagsyrkande. Ordförande
finner att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutsunderlag






§217 Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga
lokalerna för välfärdsverksamheten STK-2020-343
G-Tjänsteskrivelse- Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokaler för välfärdsverksamheter
Förslag till yttrande- Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokaler för välfärdsverksamheter
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten

Paragrafen är justerad
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§

304

Översyn av arbetsmarknads- och socialnämndens
delegationsordning

ASN-2020-10500
Sammanfattning

En översyn av nämndens delegationsordning har genomförts med syfte att
delegationsordningen ska vara sammanhållen, att delegationsnivåerna ska vara lämpliga och
att den ska bidra till en kvalitativ och effektiv styrning av nämndens verksamhet. Perspektiv
som har beaktats i översynen av delegationsordningen är delegatens lämplighet utifrån
kompetens och förutsättningar att fatta beslut, ekonomiska och juridiska konsekvenser av
beslutsfattandet, beslutets komplexitet samt förutsättningar för en effektiv förvaltning.
Förslag till förändringar återfinns främst inom avsnitt 2 – Rätten till bistånd. I ärendet finns
två rapporter som beskriver den översyn som är gjord inom verksamhetsområdet
arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd samt inom verksamhetsområdet individ och familj.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 218.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner föreslagna förändringar av
delegationsordningen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att förändringarna träder i kraft 1 november
2020.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar enligt följande:
1. 2.2 ändras till "ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt som uppgår till högst ett halvt
basbelopp".
2. 2.3 ändras till "ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt som överstiger ett halvt basbelopp
och uppgår till högst två basbelopp".
3. Lägga till 2.4 "ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt som överstiger två basbelopp" där
delegat är sektionschef.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Helena Nannes (M) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar i första hand bifall till Helena Nannes (M) yrkande, i andra hand
avslag på föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, bifall mot avslag. Ordförande
finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande, bifall mot avslag,
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag







§218 Översyn av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning
G-Tjänsteskrivelse Översyn av arbetsmarknads- och socialnämndens
delegationsordning
Delegationsordning - förslag till förändringar markerade
Översyn delegationsordning - Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknad
Översyn delegationsordning - Verksamhetsområde individ och familj

Paragrafen är justerad
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-10500

Översyn av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning
Ärendet handlar om en översyn av nämndens delegationsordning har genomförts med syfte
att delegationsordningen ska vara sammanhållen, att delegationsnivåerna ska vara lämpliga
och att den ska bidra till en kvalitativ och effektiv styrning av nämndens verksamhet.
Perspektiv som har beaktats i översynen av delegationsordningen är delegatens lämplighet
utifrån kompetens och förutsättningar att fatta beslut, ekonomiska och juridiska
konsekvenser av beslutsfattandet, beslutets komplexitet samt förutsättningar för en effektiv
förvaltning.
Vi har avvikande mening gällande de punkter i delegationsordningen som avser
myndighetsutskotten. Detta med anledning av att styrande partier nekat oss möjlighet att
vara representerade där. Vidare har vi sedan tidigare haft avvikande uppfattning gällande
Malmö stads riktlinjer kopplat till handläggning av försörjningsstöd. Detta eftersom vi inte vill
bevilja försörjningsstöd åt personer som befinner sig illegalt i Malmö och Sverige. Den sista
avvikande uppfattningen gäller punkterna 2.2, 2.3 och 2.4 där vi vill att nämnden precis som i
LVU ärenden fattar beslutet gällande utbetalningar av större belopp.
Vi yrkade även bifall till Moderaternas ändringsförslag.
Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna:
Avslag på ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten
2020-10-27

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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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-10-22
Ärende: Översyn av arbetsmarknads- och socialnämndens
delegationsordning
ASN-2020-10500
Delegationsordningen är ett mycket viktigt verktyg för att hålla ordning och reda i
arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi. Med skyhöga kostnader, inte minst för
ekonomiskt bistånd, finns det all anledning att inta en restriktiv hållning i vilka kostnader som
får beviljas ute i organisationen. Moderaterna och Centerpartiet står bakom de föreslagna
förändringarna men yrkade på en rad andra förändringar i nämndens delegationsordning.




Vi yrkade på att beloppsgränsen för enskilda socialsekreterare eller
ekonomihandläggare avseende ekonomiskt bistånd ändras till ett halvt basbelopp. Idag
har de delegation på ett helt basbelopp.
Vi yrkade på att beloppsgränsen för 1:e socialsekreterare ändras till överstigande ett
halvt basbelopp upp till högst två basbelopp. Idag har de delegation på allt som
överstiger ett basbelopp.
Vi yrkade på att införa en tredje beloppsgräns där sektionschef får delegation på alla
belopp som överstiger två basbelopp. Idag finns ingen delegation på högre nivå än 1:e
socialsekreterare.

Detta hade varit ett viktigt verktyg för att öka kostnadskontrollen avseende utbetalningar av
ekonomiskt bistånd. Då vi inte fick gehör för våra yrkanden avger vi härmed denna
reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

305

Sammanträdestider för Arbetsmarknads- och socialnämnden
2021

ASN-2020-10501
Sammanfattning

I ärendet finns förslag till sammanträdestider 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden
och dess arbetsutskott. Förslaget har tagit hänsyn till sammanträdesdagarna 2021 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess beredning och beaktat lov- och helgdagar.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 219.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021: 28 januari kl. 9.00, 24 februari kl. 9.00, 25 mars kl.
9.00, 26 april kl. 9.00, 27 maj kl. 9.00, 17 juni kl. 9.00, 26 augusti kl. 9.00, 23 september kl.
9.00, 27 oktober kl. 9.00, 25 november kl. 9.00 och 16 december kl. 9.00.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för
arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2021: 14 januari kl. 9.00, 10 februari kl.
9.00, 11 mars kl. 9.00, 15 april kl. 9.00, 12 maj kl. 9.00, 10 juni kl. 9.00, 12 augusti kl. 9.00, 7
september kl. 9.00, 13 oktober kl. 9.00, 11 november kl. 9.00 och 2 december kl. 9.00
Protokollsanteckning

Då den 13 maj 2021 infaller på en röd dag, sammanträder arbetsmarknads- och
socialnämndens arbetsutskott istället den 12 maj 2021.

Beslutsunderlag




§219 Sammanträdestider för Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
G-Sammanträdestider för Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021

Paragrafen är justerad
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§

306

Förslag till IOP Crossroads och Vinternatt

ASN-2020-8018
Sammanfattning

Malmö stad, Stiftelsen Skåne stadsmission och Malmö pingstförsamling har sedan 2014 samverkat kring målgruppen EU-medborgare i social och ekonomisk utsatthet. Sedan januari
2016 finns ett formaliserat avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) gällande
insatserna Crossroads och Vinternatt, avtalet har förnyats årligen.
Crossroads är en öppen verksamhet vid Nobeltorget dit utsatta vuxna EU-medborgare under
vistelse i Malmö kan vända sig för att få sina mest grundläggande behov tillgodosedda samt
tak över huvudet. Vinternatt är ett tillfälligt natthärbärge med 40 sovplatser som bedrivs av
Malmö Pingstförsamling vintertid. Föreliggande ärende föreslår en förlängd
överenskommelse där insatsen Crossroads finansieras med 2 500 000 kr under perioden
2021-01-01 till och med 2021-12-31, insatsen Vinternatt finansieras med 1 480 000 kr under
perioden 2021-01-01 – 2021-03-31
Förvaltningens bedömning, utifrån föregående års statistik och dialog med Skåne
Stadsmission och Malmö Pingstförsamling, är att det finns ett fortsatt behov av insatser för
målgruppen. Utan fortsatta insatser från civilsamhället är tänkbara konsekvenser ökade
kostnader för nödbistånd för förvaltningen, ökade kontakter för social jour samt att det
behov av stöd och rådgivning – som idag tillgodoses av Crossroads – kan behöva sörjas för
av offentliga verksamheter och myndigheter.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 220.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslag till överenskommelse om idéburet
offentligt partnerskap avseende Crossroads och Vinternatt.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Yrkanden

Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till föreliggande förslag med ändring att värmestugan
ska öppnas upp när den upplevda kylan understiger -2 grader, vilket är vid en vindhastighet
på max 15 m/s i kombination med lägst +5 grader, eller andra kombinationer enligt SMHI.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Sedat Arif (S) yrkar avslag till Emma-Lina Johanssons (V) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Emma-Lina Johanssons (V) bifallsyrkande mot Magnus
Olssons (SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Ordförande ställer proposition på Emma-Lina Johanssons (V) ändringsyrkande mot eget
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller eget avslagsyrkande.
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Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot att ändringsyrkandet inte vann
gehör, bilaga.
Beslutsunderlag






§220 Förslag till IOP Crossroads och Vinternatt
G-Tjänsteskrivelse Förslag till IOP Crossroads och Vinternatt
Förslag till överenskommelse Idéburet offentligt partnerskap
Crossroads halvårsrapport juni2020

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Reservation gällande ändringsyrkandet
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-10-22 Ärende 24. Förslag till IOP Crossroads och
Vinternatt

Vi är glada att en fortsatt IOP upprättas, men vi vill förändra gränsvärdena för när
värmestugan ska kunna öppnas.
Vi yrkade därför att värmestugan skall öppnas upp när den upplevda kylan understiger -2
grader, vilket är vid en vindhastighet på max 15 m/s i kombination med lägst +5 grader, eller
andra kombinationer enligt SMHI. Vi anser att ovan bör vara en absolut gräns. Om vi menar
allvar med att insatsen skall vara en ”tillfälligt humanitär insats” så är det i våra ögon helt
inhumant att behålla nuvarande gränsvärden.
Enligt avtalet har ASF möjlighet att vid otjänlig väderlek, klass 2 varning eller vid nattkyla
understigande -5 grader, öppna värmestuga nattetid för EU-medborgare. Då
väderförhållanden kan samverka och därmed förstärka den samlade effekten, anser vi att
detta bör beaktas i avtalet.
Klass 2 varning innebär vindhastigheter på upp till 30 m/s och risk för stora mängder
nederbörd. I kombination med kyla kan det få förödande konsekvenser1. Vi anser därför att
gränsvärderna för villkoren att öppna upp för värmestuga ändras så att man tar i beaktande
den upplevda temperaturen istället för den faktiska. Med dagens regler kan vi låta utsatta
EU-medborgare i Malmö att vistas ute när den upplevda temperaturen går ner till hela minus
18 grader. Detta var säkert aldrig meningen när gränsvärderna sattes, men kan tyvärr bli
konsekvenserna med gällande villkor.
Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 2020-10-22
Emma-Lina Johansson (V),
med instämmande av
Mats Högelius (V)

1

Se SMHI:s fakta: www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vindens-kyleffekt-1.259
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§

307

Särskilda medel till Trans- och kvinnojourer för insatser under
Covid-19

ASN-2020-10987
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 juni 2020 beslutat att anslå tre miljoner
kronor till arbetsmarknads- och socialnämnden för att fördela till trans- och kvinnojourer för
särskilda insatser med anledning av Covid -19. (STK-2020-716)
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har löpande kontakt med stadens trans- och
kvinno-jourer och har inhämtat en behovsbild för fördelning av medlen. Föreningarna har
märkt en ökad utsatthet bland våldsutsatta och stödsökande utifrån Covid 19. Flera
föreningar har fått lägga om delar av verksamheten och ser ett ökat behov av finansiering för
att kunna möta mål-grupperna under 2020 och vidare under 2021.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår i föreliggande ärende en fördelning av de
tre miljonerna mellan sex organisationer: Malmö Kvinnojour, Kvinnojouren Öresund,
FemCenter Kvinnojour, Trans- och tjejjouren, Hela Människan – Noomi samt
Kvinnorättsförbundet för sina insatser för våldsutsatta kvinnor, transpersoner och barn.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 221.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att fördela 500 000 kr till Malmö kvinnojour
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att fördela 700 000 kr till Öresunds
kvinnojour och Öresunds ungdomsjour
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att fördela 700 000 kr till Femcenter
kvinnojour
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att fördela 200 000 kr till
Kvinnorättsförbundet
5. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att fördela 500 000 kr till Trans- och
tjejjouren
6. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att fördela 400 000 kr till Noomi – Hela
Människan
7. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att avropa medlen från Kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden

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





§221 Särskilda medel till Trans- och kvinnojourer för insatser under Covid-19
G-Tjänsteskrivelse Särskilda medel till trans- och kvinnojourer för insatser under
Covid-19
Protokollsutdrag § 243 Åtgärder med anledning av Covid 19

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-10987

Särskilda medel till Trans- och kvinnojourer för insatser under Covid-19
Ärendet handlar om att Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 juni 2020 beslutat att
anslå tre miljoner kronor till arbetsmarknads- och socialnämnden för att fördela till trans- och
kvinnojourer för särskilda insatser med anledning av Covid -19. (STK-2020-716)
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har löpande kontakt med stadens trans- och
kvinnojourer och har inhämtat en behovsbild för fördelning av medlen. Föreningarna har
märkt en ökad utsatthet bland våldsutsatta och stödsökande utifrån Covid 19. Flera föreningar
har fått lägga om delar av verksamheten och ser ett ökat behov av finansiering för att kunna
möta målgrupperna under 2020 och vidare under 2021.
Vi stödjer förslaget men hade gärna sett att Malmös mansjour också får stöd och bidrag.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten
2020-10-27

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 2020-10-22
Ärende: Särskilda medel till Trans- och kvinnojourer för insatser under
Covid-19
ASN-2020-10987
Moderaterna och Centerpartiet välkomnar givetvis beslutet om stöd till Malmös trans- och
kvinnojourer för insatser under coronapandemin. De har bedrivit och fortsätter att bedriva en
oerhört viktig verksamhet i ett läge där risken för att fler utsätts för våld i nära relationer blir
allt större i samband med isolering och mer tid som spenderas i hemmet.
Vi vill dock uttrycka vår besvikelse för att det har tagit så lång tid att få fram stödet.
Kommunstyrelsen beslutade om stödet i juni och först fyra månader senare kunde det fördelas
ut av arbetsmarknads- och socialnämnden. Det har givetvis försvårat för organisationerna att
planera för sin verksamhet. Malmös trans- och kvinnojourer förtjänar bättre än så.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

308

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19203

Paragrafen är justerad

52

§

309

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19192

Paragrafen är justerad
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§

310

Information - Digitalisering

Sammanfattning

Ärendet bordläggs.
Paragrafen är justerad
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§

311

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Britt-Marie Pettersson informerar
- Inbokad mål- och budgetkonferens för nämnden, den 3 december är prel bokad på
Kockums fritid.
- Verksamhetsbesöksdag för nämnden, den 12 november blir digital.
- Revisionens höstmöte med presidiet ägde rum 20 oktober. Revisionen kommer även
genomföra en granskning avseende mervärdesskatt inom nämndens (och några nämnder till)
ansvarsområde.
- Efter samtal med ordf och vice ordf i MU har förvaltningen tagit fram förslag om ny
organisering av myndighetsutskotten. Info om förslaget i em, den 22 oktober.
- Betänkandet om ny socialtjänstlag är ute på remiss. Information till nämnden vid mål- och
budgetkonferensen i december. Förslag till yttrande till nämndens sammanträde i januari
2021.
- Den årliga hemlöshetskartläggningen är genomförd och vid arbetsutskottet den 5 november
presenteras det preliminära resultatet. Samma presentation för nämnden den 19 november.
- Covid-19. Ökad smittspridning i samhället. Vi följer myndigheternas rekommendationer
och när det förekommit smitta bland brukare eller personal har vi rutiner som fungerat väl.
- Konkurrensverket har inkommit med förslag till beslut avseende upphandling av boende
med stöd. Förlag till yttrande kommer till nästa nämndssammanträde.
- Förvaltningen utökar med fyra medarbetare för att stärka upp arbetet med handlingsplan
för misstänkt brott i välfärden.
Förvaltningen har anställt ny HR-chef, Karolina Larsson börjar den 1 januari 2021.
- Avdelningschef Lene Cordes informerar om hur arbetet med omorganisationen fortskrider
inom verksamhetsområdet Individ och familj och hru arbetet fortgår i de geografiska
områdena.
- Jonas Magnusson informerar om samtalen med civilsamhället avseende Värmestugor
fortskrider.
Paragrafen är justerad

55

§

312

Ärende väckt av Vänsterpartiet

ASN-2020-13186
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) har överlämnat ett skriftligt nämndinitiativ till sammanträdet den
19 november.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialförvaltningen godkänner nämndinitiativet och uppdrar åt
förvaltningen att bereda ärendet till kommande nämndsammanträde.
Paragrafen är justerad

