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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-11-19 kl. 09:00-13:15

Plats

Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande) §313, §§315-349
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) (Deltagande på Teams) §§326-349 §§313-325
ersätter Mats Högelius (V)
Nils Anders Nilsson (S) (Deltagande på Teams) §§326-349 §314 ersätter
Sedat Arif (S) (Ordförande) pga jäv
Pernilla Hagen (S) (Deltagande på Teams) §§326-349
Janne Grönholm (MP) (Deltagande på Teams)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) (Deltagande på Teams) §§326-349
Farishta Sulaiman (M) (Deltagande på Teams) §§326-349
Joacim Ahlqvist (C) (Deltagande på Teams)
Magnus Olsson (SD) (Deltagande på Teams)
Simon Enqvist (SD) (Deltagande på Teams) §§326-349
Emma-Lina Johansson (V) (Deltagande på Teams) §§326-349 ersätter Mats
Högelius (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S) (Deltagande på Teams) §§326-349
Vanja Andersson (S) (Deltagande på Teams) §§326-349
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på Teams) §§326-349
Ulla Herbert (L) (Deltagande på Teams) §§326-349
Louise Arndt (MP) (Deltagande på Teams) §§326-349
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på Teams) §§326-349
Claes Holmerup (M) (Deltagande på Teams) §§326-349
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på Teams) §§326-349
Lars Eriksson (C) (Deltagande på Teams) §§326-349
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) (Deltagande på Teams) §§326-349
Felicia Siecke (SD) (Deltagande på Teams) §§326-349

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Arjana Bajgora (Nämndsekreterare)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Marie Johanson (Enhetschef) §§313-325
Rebecka Kärrholm (Enhetschef) §§326-349
Rebecca Bichis (Avdelningschef) §§326-349
Lene Cordes (Avdelningschef) §§326-349
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef) §§326-349

Underskrifter

Sekreterare

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

Arjana Bajgora
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Sedat Arif §§ 313, 315-348

Joel Laguna Ascacivar §
314

...........................................
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Helena Nanne
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Hanna Ljungberg (Facklig representant SACO) §§326-349
Annika Löfstedt (Facklig representant Kommunal) §§326-349
Malin Hamre (IPL) §§326-349
Valbona Reci (IPL) §§326-349
Malin Sjölin (IPL) §§326-349
Linn Kristensson (IPL) §§326-349
Emilia Närholm (IPL) §§326-349
Magnus Sjöberg (IPL) §§326-349
Holger Törnqvist (IPL) §§326-349
Lucie Liljeroth (IPL) §§326-349
Jonas Magnusson (Enhetschef) §§331-341, §§343-345, §§347-348
Marcus Eriksson (Avdelningschef) §346
Tyke Tykesson (Arkitekt) §347
Jovo Boskovic (Enhetschef) §348
Petra Quandt Farkas (Enhetschef) §348
Amalia Bäfverfeldt Marklund (Socialsekreterare) §348
Martha Sibirian Garcia (Socialsekreterare) §314
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-11-26

Protokollet omfattar

§§313-349
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§

313

Fastställande av dagordning

Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner dagordningen enligt s. 3-4 i protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

314

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-13970

Paragrafen är justerad
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§

315

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-13309

Paragrafen är justerad
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§

316

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-14211

Paragrafen är justerad
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§

317

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-14213

Paragrafen är justerad
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§

318

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-14043

Paragrafen är justerad
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§

319

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-13981

Paragrafen är justerad
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§

320

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-13803

Paragrafen är justerad
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§

321

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-13804

Paragrafen är justerad
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§

322

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-13805

Paragrafen är justerad
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§

323

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-13972

Paragrafen är justerad
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§

324

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-13974

Paragrafen är justerad
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§

325

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19505

Paragrafen är justerad
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§

326

Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads
köp av boende med stöd

ASN-2018-22411
Sammanfattning

Konkurrensverket uppmärksammade i samband med en granskande reportageserie i SVT
Skåne december 2018 att Malmö stad köpt boende med stöd utan att annonsera i enlighet
med gällande upphandlingsbestämmelser.
I en skrivelse från Konkurrensverket 2018-12-19 ombads Malmö stad redogöra för vad som
hänt samt att inkomma med kopior på avtal som har ingåtts mellan 2016-01-01 och 2018-1231. Utifrån begäran redovisade arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad 2019-01-25
efterfrågade uppgifter avseende såväl den leverantör som angetts i SVT:s reportage som de
leverantörer som vanligen används som alternativ till granskad leverantör för aktuell
målgrupp.
På begäran om komplettering 2019-04-02 lämnade arbetsmarknads- och socialnämnden
2019-04-30 ett svar och en förteckning med såväl skriftliga som muntliga avtal. Det avsåg köp
av boende med stöd år 2018 och 2019 och omfattade uppgifter om vilka leverantörer
förvaltningen använt sig av, beslutsdatum, tidsperiod som avtalen omfattat samt avtalens
värde. I svaret uppgavs att redovisade avtal kan gälla olika former av ”boenden med stöd”
från olika typ av leverantörer.
I ny begäran om komplettering från Konkurrensverket 2019-05-14 efterfrågades uppgifter
om vilka tjänster olika former av boenden tillhandahållit, vilka köp som gjorts av respektive
tjänst, kopior av avtal samt fakturor styrkande de muntliga avtalen avseende typ av tjänst och
till vilket värde. Svar lämnades 2019-08-27 i form av ett yttrande med förteckning och bilagor
från arbetsmarknads- och socialnämnden, ASN-2018-22411. Tillhörande fakturor skickades
postalt.
Konkurrensverket inkom 2019-10-08 med ytterligare begäran om komplettering. Då
arbetsmarknads- och socialnämnden i tidigare yttrande lämnat uppgift om att de boenden
med stöd som köps är av olika slag efterfrågas beskrivningar av de olika tjänsterna och varför
det rör sig om tjänster av olika slag. De ville även veta om inköp av samma typer av boenden
med stöd fortsatt göras under 2019, och om så varit ville de ha en sammanställning av dessa.
Kompletterande uppgifter sammanställdes och skickades konkurrensverket 2019-11-01.
2020-03-10 begärde Konkurrensverket ytterligare komplettering: De ville då veta hur kraven
på de olika leverantörerna skiljer sig åt avseende vilken typ av boende med stöd som
förvaltningen köper, om en upphandling har publicerats och hur inköp av de olika
kategorierna redovisas samt få en redovisning av senast gjorda köpet i augusti 2019 med
tillhörande styrkt avtal eller faktura.
Ytterligare en kompletteringsbegäran inkom med frågor om värdet av inköp av boende med
stöd år 2019 samt önskan om ett skriftligt avtal som ingåtts med en leverantör någon gång
under december 2019. Arbetsmarknads- och socialnämnden svarade 2020-06-22.
Aktuellt ärende som inkom till förvaltningen 2020-10-15 avser en sammanfattning av
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Konkurrensverkets utredning och deras preliminära bedömning i ärendet. Som framgår i
Konkurrensverkets skrivelse kan utredningen komma att resultera i en ansökan om
upphandlingsskadeavgift, därmed ger de arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att
lämna synpunkter på den preliminära bedömningen.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrande avseende synpunkter på
konkurrensverkets preliminära bedömningen gällande Malmö stads köp av boende med stöd
enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Konkurrensverket.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart
Beslutet skickas till

Anders Larsson på enheten för allmän upphandlingstillsyn på Konkurrensverket
Anders.larsson@kkv.se
Beslutsunderlag





§239 Konkurrensverket, upphandlingstillsyn avseende Malmö stads köp av boende
med stöd
G-Konkurrensverket, upphandlingtillsyn avseende Malmö stads köp av boende
med stöd
Malmö kommun-köp av boende med stöd

Paragrafen är justerad
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§

327

Ärende väckt av Vänsterpartiet- frågor gällande
arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamheter

ASN-2020-13186
Sammanfattning

Svar på frågor gällande Arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamheter utifrån ett
nämndinitiativ väckt av Vänsterpartiet 201022.
Frågorna gäller dels omorganisationen av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen dels
frågor om de specifika verksamheterna Resursteam Heder samt Sociala insatsgrupper (SIG).
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås godkänna informationen och lägga den till
handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) 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.
Beslutsunderlag






§240 Ärende väckt av Vänsterpartiet- frågor gällande arbetsmarknads- och
socialförvaltningens verksamheter
G-Tjänsteskrivelse Arbetsmarknads- och socialnämnden 201119 Svar på
nämndinitiativ väckt av Vänsterpartiet
Nämndinitiativ från Vänsterpartiet- arbetsmarknads- och socialnämnden 22
oktober 2020
Svar till Vänsterpartiets nämndinitiativ Arbetsmarknads- och socialnämnden
201119

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-11-19 Ärende 16. Ärende väckt av Vänsterpartiet frågor
gällande arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamheter
Vi tackar förvaltningsledningen för svaren på våra frågor, men vill inkomma med detta särskilda
yttrande för att förtydliga våra synpunkter. Vi ställde bland annat frågan “Vi vill att förvaltningen klargör
hur omorganisationen skapar möjlighet för den enskilde medborgaren att ha kontakt med så få
handläggare som möjligt och hur den undviker stuprörsorganisering?”.
Vi hade önskat ett mer uttömmande svar från ledningen som på riktigt förklarar omorganisationen och
hur den går till. Den uppfattning vi får från medarbetare och fackliga representanter är inte att
omorganisationen enbart innebär en förändring i hur förvaltningen leds och styrs, som svaret
anbelangar. Samordnad individuell plan (SIP) är inte ett internt verktyg för samarbete inom olika
enheter, men det kan lätt uppfattas så av det svar vi fått. Vi hade önskat att Förvaltningsledningen i
sitt svar reflekterat över hur samverkan ska fungera praktiskt mellan olika enheter då enheterna inte
längre sitter i samma byggnad. Hur kommer förvaltningsledningen säkerställa att arbetet inte
resulterar i en stuprörsorganisation där Malmöborna hamnar i kläm? Vi tycker inte att
förvaltningsledningen svarar på vår fråga.
Vi hade velat veta vem som driver de olika processerna i arbetet gällande omorganisationen? Finns
det processledare? Finns det en processgrupp som säkerhetsställer effektivitet och likvärdighet för
insatser? Finns det en samverkan med fackförbunden? Vi får uppfattningen att omorganisation i allra
högsta grad påverkar hur medarbetarna arbetar och Malmöbornas möjlighet till färre kontakter. Vi
förstår det dessutom som att omorganisationen innebär en osäkerhet hos medarbetarna över vilken
chef man har, hur arbetet ska utföras och hur samverkan med fackliga organisationer ska ske, men
också att upparbetade sociala relationer som kan vara grundläggande för att genomföra till exempel
socialt förebyggande arbete raseras då man inte längre organiseras utifrån geografi.
Förvaltningsledningen skriver att de geografiska kontoren och majoriteten av verksamheten kommer
att finnas kvar som den ser ut idag. Det vi hade velat veta är vilka verksamheter som försvinner eller
organiseras på annat sätt? Förvaltningsledningen uppger att detta ska säkerhetsställa och förenkla att
Malmöbor får tillgång till likvärdig hjälp, men vi hade önskat få svar på vilket sätt? Går det att
säkerhetsställa när exempelvis vuxenenheten endast kommer att finnas i vissa stadsområden, men
inte i andra? Det torde ju snarast betyda att Malmöbor som bor i dessa stadsområden kommer
behöva ta sig längre eftersom stödet inte längre kommer att finnas nära dem.
Vi hade önskat att förvaltningsledningen hade kunnat förklara hur omorganisationen gynnar
Malmöborna, men vi upplever inte att vi fått svar på våra frågor och hoppas att förvaltningen kan bli
tydligare framöver. Vi kommer att fortsätta bevaka frågorna.
Malmö 2020-11-19
Emma-Lina Johansson (V)
med instämmande av
Mats Högelius (V)
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-11-19
Ärende väckt av Vänsterpartiet – frågor gällande arbetsmarknads- och
socialförvaltningens verksamheter
ASN-2020-13186
Moderaterna och Centerpartiet ser med viss oro på svaren som lämnats av förvaltningen med anledning
av Vänsterpartiets initiativärende. Vi är särskilt bekymrade över oklarheter kring Resursteam Heder och
Sociala insatsgrupper.
Dessa verksamheter är oerhört viktiga. Vi lever just nu i en tid där risken för våld i nära relationer ökar
till följd av pandemin och när många av de samhällskontakter som kan upptäcka hedersrelaterat våld
och förtryck inte finns på samma sätt som vanligt.
De förändringar som sker inom verksamheten Sociala insatsgrupper och deras förändrade målgrupper
ser vi inte särskilt optimistiskt på. Verksamheten har vad vi förstått varit mycket uppskattad av Polisen,
med det kontinuerliga samarbete mellan staden och Polisen som arbetssättet inneburit. Att detta nu
begränsas till en mindre målgrupp riskerar att få konsekvenser i arbetet mot kriminalitet bland unga
Malmöbor.
Vi får oroväckande signaler om att dessa åtgärder är grundade i ett behov av att sänka nämndens
kostnader. Givetvis måste nämndens kostnader sänkas och en stor potential finns särskilt inom
ekonomiskt bistånd. När det gäller verksamheter som riktar sig till Malmöbor som är utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck samt insatser mot kriminalitet ser vi dock ingen anledning att spara
några pengar. Vi kommer att följa utvecklingen på detta område noggrant.

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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§

328

Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd

ASN-2020-11022
Sammanfattning

Tekniska nämnden har gett fastighets- och gatukontoret i uppdrag att undersöka hur
nämnden, i samverkan med andra relevanta nämnder, kan stimulera, stötta och samordna
samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden. Uppdraget handlar också om att
utveckla processmodeller för samverkan med ambitionen att hela Malmö stad ska arbeta
utifrån en gemensam samverkansprocessmodell. Det framtagna förslaget till modell för
samverkansstöd är nu ute på remiss för bland annat arbetsmarknads- och socialnämnden att
svara på.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar denna utredning om förslag till modell
för lokal samverkan. Det behövs inom staden ett samlat grepp och gemensam plattform för
hur varierande former av samverkan med olika aktörer i geografiskt avgränsade områden bör
hanteras. Förvaltningen anser att tydliggörande av syfte, mandat och samverkanskriterier är
områden som skulle behöva utvecklas i modellen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-11-05 § 241.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Modell för
samverkansstöd enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Tekniska nämnden.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden

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

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

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

Beslutsunderlag






§241 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
G-Tjänsteskrivelse ASN 201119 Modell för samverkansstöd
Förslag yttrande ASN 201119 Modell för samverkansstöd
Presentation - modell för samverkansstöd

Paragrafen är justerad
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-11022

Remiss från Tekniska nämnden – Modell för samverkansstöd

Tekniska nämnden har gett fastighets- och gatukontoret i uppdrag att ta fram en modell för
samverkansstöd som kan användas för att underlätta samordningsprocesser i geografiskt avgränsade
områden.
Sverigedemokraterna anser att den modellen som har tagits fram möjligvis borde utvecklas något
men att den i övrigt är pragmatisk och objektiv.
I det förslaget till yttrande som läggs fram finns det däremot flera delar som vi är kritiska mot.
Sverigedemokraterna anser att i nuläget måste beslutande politiker agera med stor försiktighet i alla
lägen som kan innebära en merkostnad för skattebetalarna i Malmö.
Därför menar vi bland annat att man borde vidhålla förslaget om att endast ingå i samverkan med
etablerade aktörer då verksamheter som är oetablerade på marknaden per definition är oprövade
och att staden därmed tar en större risk vid eventuell samverkan med dessa.
Vi menar också att man bör vara väldigt restriktiv med att utmåla prioriteringar om var i staden som
dessa resurser satsas. Vi ser ofta att starkt ideologiskt styrda satsningar misslyckas till skillnad mot
mer marknadsstyrda sådana.
Då vi har ett ansvar gentemot skattebetarna i dessa frågor är det viktigt att vi tillämpar Malmös
resurser klokt och med eftertänksamhet.
Med bakgrund av detta yrkade vi avslag till förslaget till yttrande.
Då vårat avslagsyrkande inte vann majoritet reserverar vi oss därför mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten

Felicia Siecke

Nichlas Holmgren Gellersten

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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§

329

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm om att införa årets
trygghetsambassadör

ASN-2020-7078
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit en motion från John Roslund (M) och
Tony Rahm (M) om att instiftandet av ett årligt pris till aktörer som bidragit till att skapa
trygghet i Malmö, så kallade trygghetsambassadörer.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen delar motionärernas bedömning att det är viktig att
lyfta fram exempel på goda krafter i staden. Flera kommuner i Sverige har instiftat pris för
samhällsaktörer som bidragit till att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser inga hinder för att även Malmö instiftar ett
årligt trygghetspris. Förvaltningen menar att det eventuella årliga trygghetspriset med fördel
delas ut av Kommunstyrelsen i samverkan med andra samhällsaktörer, till exempel polis och
räddningstjänst. Med detta anser arbetsmarknads- och socialförvaltningen motionen
besvarad.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-11-05 § 242.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder yttrandet till kommunfullmäktige och
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen.
Helena Nanne (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot eget, med instämmande av
Helena Nanne (M), bifallsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller eget yrkande.
Beslutsunderlag






§242 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm om att införa årets
trygghetsambassadör
G-Tjänsteskrivelse ASN201119 - Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om att införa årets trygghetsambassadör
Förslag till yttrande ASN 201119 John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att
införa årets trygghetsambassadör
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm om att införa årets
trygghetsambassadör
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Paragrafen är justerad
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§

330

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att bryta ensamheten och öka integrationen, STK-2020768

ASN-2020-7227
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över aktuell motion som
inkommit till kommunfullmäktige från John Roslund (M) och Tony Rahm (M).
I motionen framförs yrkande att kommunfullmäktige ska besluta att kommunstyrelsen
utreder möjligheten att skapa förutsättningar för ett boende i Malmö utifrån ett
boendekoncept som Helsingborgshem i Helsingborgs kommun har utvecklat där fokus är att
bryta ensamheten och öka integrationen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden
kopplade till yrkandet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-11-05 § 243.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion från John
Roslund (M) och Tony Rahm (M) enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Yrkanden

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

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

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

Beslutsunderlag






§243 Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att
bryta ensamheten och öka integrationen, STK-2020-768
G-ASN 201119 Tjänsteskrivelse Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om att bryta ensamheten och öka integrationen
ASN 201119 Förslag till yttrande Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om att bryta ensamheten och öka integrationen
Motion av Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka integrationen
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Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-7227

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att bryta
ensamheten och öka integrationen, STK-2020-768
Arbetsmarknads- och Socialnämnden har fått tillfälle att yttra sig över den motion som lagts fram av
John Roslund (M) och Tony Rahm (M). Motionen avser att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna för att skapa ett boende liknande det sällskaps boende som inrättats i Helsingborg.
Sverigedemokraterna är stark kritiska till att denna typ av boende inrättas i Malmö. Vi har tidigare
sagt nej till den markanvisningspolicy där 10% av nyproducerade bostäder ska upplåtas till
kommunen för uthyrning i andra hand inom ramen för kommunens bostadssociala verksamhet.
Detta var något som även Moderaterna var emot vid tillfället.
I detta förslaget som kommer från Moderaterna upplåts däremot hela 20% av bostäderna till unga
vuxna som nyligen fått uppehållstillstånd.
Det är även viktigt att betona att även med bästa tänkbara utfall kommer detta förslaget inte ha en
nämnvärd påverkan på den avsevärda problematiken som finns i Malmö. Samtidigt kommer en
verkställning sannolikt utgöra ännu en ekonomisk belastning för Malmö som redan dras med ett
enormt budgetunderskott som växer för varje år.
Om Malmö ska klara av de stora utmaningar som staden står inför måste vi bryta den normalisering
som skett de senaste decennierna där ekonomiskt bistånd likställs med inkomst. Då räcker det inte
med punktinsatser och signalpolitik. Istället för att satsa våra resurser för att bygga ut Malmö för
ännu fler bidragstagare måste vi återigen börja prioritera skattebetalarna.
Med bakgrund av detta yrkade vi avslag till förslaget till yttrande.
Eftersom vårt yrkande ej vann majoritet 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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§

331

Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom
barn- och ungaområdet

ASN-2020-5638
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar årligen organisationsbidrag till idéburna
organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Bidraget syftar till att ge
stöd till idéburna organisationer som bedriver en etablerad verksamhet i Malmö.
Verksamheten ska stärka, komplettera eller utgöra ett alternativ till nämndens verksamhet
gentemot människor i utsatta situationer.
Barn- och unga i socialt eller ekonomiskt utsatta situationer inklusive vårdnadshavare är ett av
fyra verksamhetsområden som nämnden beviljar bidrag till. Ärendet innehåller förvaltningens
förslag till fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet inom barn- och
ungaområdet verksamhetsåret 2021.
Förvaltningen föreslår att bevilja tio idéburna organisationer bidrag inom barn- och
ungaområdet om totalt 1 420 000 kr för verksamhetsåret 2021. Förvaltningen föreslår att
avslå en ansökan. Den totala ansökta summan inom området är 3 504 700 kr.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-11-05 § 245.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar BUFFF Skåne 250 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Drivkraft Malmö 100 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Ensamkommandes Förbund 300 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
4.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Föreningen Maracana 50 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
5.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar KFUM KIOSK 50 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
6.Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår KFUM Malmös ansökan om
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
7.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Svenska Kyrkan avseende verksamheten
Kraftstationen 50 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
8.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar RFSL Malmö 350 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
9.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Rädda barnens lokalförening i Malmö
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100 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
10.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Skåne Stadsmission avseende verksamheten
Unga Forum 150 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
11.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar VSFB (Vi som förlorat barn) Malmö 20 000
kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
Yrkanden

Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Magnus Olssons (SD)
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller eget yrkande.
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) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.

Beslutsunderlag


















§245 Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom barn- och
ungaområdet
G-Tjänsteskrivelse ASN 201119 Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret
2021 inom barn- och ungaområdet
Ansökan om organisationsbidrag från BUFFF
Ansökan om organisationsbidrag från föreningen Ensamkommandes förbund
Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från föreningen KFUM KIOSK
Ansökan om organisationsbidrag från Drivkraft Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från föreningen Maracana
Ansökan om organisationsbidrag från KFUM Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från RFSL:s Malmöavdelning
Ansökan om organisationsbidrag från Rädda Barn Lokalföreningen Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Stadsmissionen Unga forum
Ansökan om organisationsbidrag från Svenska kyrkan Malmö, Kraftstationen
Ansökan om organisationsbidrag från VSFB Malmö
Bilaga 1 - Ansökan om organisationsbidrag inom barn- och ungaområdet
Bilaga 2 - Förslag till bidragsfördelning 2021
Information inför ansökan om organisationsbidrag inom det sociala området från
Malmö stad - verksamhetsåret 2021

Paragrafen är justerad
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-5638

Reservation

Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom barn- och ungaområdet
Varje slösad skattekrona är en stöld från Malmöborna. Detta bör vara ett övergripande mantra
vid varje beslut som berör Malmöbornas skattepengar.
Sverigedemokraterna är positiva till att det finns föreningar, organisationer och ett
civilsamhälle som vill verka och verkar för barn och unga. Därvid ska beslut i nämnder se till
att pengarna hamnar i rätta händer för att nyttja effektiviteten i högsta möjliga grad. Med
Malmös ekonomiska situation är det inte försvarbart att bevilja medlena till diverse
organisationer. Malmö har idag ett omfattande arbete med barn och unga där dessa medel
istället skulle kunna investeras i det befintliga arbetet som Malmö stad bedriver och även då
kunna ha en större kontroll och insyn i hur medlena används.
Ett tydligt exempel på en av dessa organisationer som inte bör beviljas ekonomiska medel är
Skåne Stadsmissionen. Tidigare i år framkom det att organisationen stödjer Malmös
skuggsamhälle, ett samhälle som vi inte vill ha. Att riskera att beviljade medel används för att
stödja det skuggsamhälle som organisationen upprätthåller är farofyllt och oansvarigt. Vid
beviljandet av ekonomiska medel måste det ske kontroller med adekvata resurser som Malmö
stad i dagsläget inte har möjligheter till.

Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna:
-Att avslå förslagen till beslut.
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
2020-11-25

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 2020-11-19
Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom barn- och
ungaområdet
ASN-2020-5638
Moderaterna och Centerpartiet står i stort bakom beslutet om utdelning av organisationsbidrag till
idéburna organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Flera av dessa
organisationer bedriver en verksamhet av hög kvalitet som hjälper Malmöbor i utsatthet på ett sätt som
socialtjänsten har svårt att göra. Med relativt små medel görs stora insatser som är bra för Malmö.
Bidragsgivningen till civilsamhället i Malmö hanteras av flera olika nämnder och förvaltningar. Vi
noterar också att flera av dessa organisationer som får organisationsbidrag av arbetsmarknads- och
socialnämnden också får olika former av bidrag från andra nämnder. Den nu gällande modellen där
bidragsgivningen är utspridd bidrar till en otydlighet och en svårighet för ansvariga politiker att få en
samlad bild över stödet som betalas ut av staden. Dessutom bör detta upplägg också vara onödigt
krångligt för de bidragssökande verksamheterna. En sammanhållande hantering hade underlättat för
uppföljning utifrån stadens riktlinjer och krav för bidragsgivning samt för civilsamhällets organisationer
som verkar i staden.

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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§

332

Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom
missbruk- och hemlöshetsområdet

ASN-2020-5640
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar årligen organisationsbidrag till idéburna
organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Bidraget syftar till att ge
stöd till idéburna organisationer som bedriver en etablerad verksamhet i Malmö.
Verksamheten ska stärka, komplettera eller utgöra ett alternativ till nämndens verksamhet
gentemot människor i utsatta situationer.
Hemlöshet och missbruk är två av fyra verksamhetsområden som nämnden beviljar bidrag
till. Ärendet innehåller förvaltningens förslag till fördelning av bidrag till organisationer som
bedriver verksamhet inom området hemlöshet och missbruk verksamhetsåret 2021.
Förvaltningen föreslår att avslå en ansökan om organisationsbidrag samt att bevilja 17
idéburna organisationer bidrag inom området hemlöshet och missbruk om totalt 4 199 000 kr
för verksamhetsåret 2021. Den totala ansökta summan inom området är 17 796 549 kr.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-11-05 § 246.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Det fria sällskapet Länkarna i Malmö 475 000
kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Föräldraföreningen Mot Narkotika Malmö,
270 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Gatans Lag 140 000 kr i organisationsbidrag
för verksamhetsåret 2021.
4.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Gatutidningsförsäljarnas förening i Skåne 80
000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
5.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Immanuelsförsamlingen 30 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
6.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Juridikcentrum 10 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
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7.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Kamratföreningen Comigen 450 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
8.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Kamratföreningen Nu 40 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
9.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar KRIS 100 000 kr i organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2021.
10.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Malmökretsen av Svenska Röda Korset
355 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
11. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar QuinnoQulan 100 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
12. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar RFHL 210 000 kr i organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2021.
13.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Räddningsmission Malmö -Malmö
International Church 61 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
14.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Stiftelsen Skåne Stadsmission 1 250 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
15.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Somalilands förening i Malmö 50 000 för
verksamhetsåret 2021.
16. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Spelberoendes förening 528 000 kr i
organisationsbidrag Malmö för verksamhetsåret 2021.
17.Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår Svenska Kyrkan i Malmö -Högtidsfirande ansökan om organisationsbidrag
18.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Svenska Kyrkan i Malmö – S:t Mariakyrkan
50 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
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Yrkanden

Simon Enqvist (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden även bifaller
Svenska Kyrkan - Högtidsfirande - ansökan om organisationsbidrag på 40 000 SEK.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Simon Enqvists (SD)
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Ordförande ställer proposition, bifall mot avslag, till Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget förslag till beslut,
bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag



















§246 Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom missbruk- och
hemlöshetsområdet
G-Tjänsteskrivelse ASN 201119 Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret
2021 inom missbruks- och hemlöshetsområdet
Borttagen på grund av personuppgifter.
Ansökan om organisationsbidrag från Svenska kyrkan Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Svenska kyrkan Malmö, S:ta Maria kyrka
Ansökan om organisationsbidrag från Aluma, gatutidningsförsäljarnas förening i
Skåne
Ansökan om organisationsbidrag från det fria Sällskapet Länkarna Malmö
Svar på frågor till Malmö stad om Comigens verksamhet
Korrespondens angående svar på frågor om uppgifter till Malmö stad om
Comigens verksamhet
Korrespondens angående inlämnad underlag till Malmö stad om Comigens
verksamhet
Balansrapport Kamratföreningen Comingen, 2020-01-01 till och med 2020-06-30
Resultatrapport Kamratföreningen Comingen, 2020-01-01 till och med 2020-06-30
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Information inför ansökan om organisationsbidrag inom det sociala området från
Malmö stad - verksamhetsåret 2021
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Bilaga 1 Ansökan om organisationsbidrag inom hemlöshets och missbruksområdet
Bilaga 2 - Förslag till bidragsfördelning 2021

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Reservation gällande tilläggsyrkande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-11-19 Ärende 21. Ansökan om organisationsbidrag
verksamhetsåret 2021 inom missbruk- och hemlöshetsområdet

Vi gjorde ett tilläggsyrkande om att Svenska kyrkan skulle beviljas pengar för julfirande enligt
ansökan de inkommit med. Vi anser att det är en viktig angelägenhet för staden att bidra till
att de mest utsatta i vår stad får möjlighet till gemenskap och värme under högtiden. Vi är
övertygade om att Svenska kyrkan skulle kunna lösa anpassning till rådande situation med
Covid-19. Vi tycker inte heller att byråkrati kan stå i vägen för en medmänsklig handling.
Då vi som enda parti röstade för detta och vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 2020-11-19
Emma-Lina Johansson (V)
med instämmande av
Mats Högelius (V)
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-11-19
Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom missbrukoch hemlöshetsområdet
ASN-2020-5640
Moderaterna och Centerpartiet står i stort bakom beslutet om utdelning av organisationsbidrag till
idéburna organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Flera av dessa
organisationer bedriver en verksamhet av hög kvalitet som hjälper Malmöbor i utsatthet på ett sätt som
socialtjänsten har svårt att göra. Med relativt små medel görs stora insatser som är bra för Malmö.
Bidragsgivningen till civilsamhället i Malmö hanteras av flera olika nämnder och förvaltningar. Vi
noterar också att flera av dessa organisationer som får organisationsbidrag av arbetsmarknads- och
socialnämnden också får olika former av bidrag från andra nämnder. Den nu gällande modellen där
bidragsgivningen är utspridd bidrar till en otydlighet och en svårighet för ansvariga politiker att få en
samlad bild över stödet som betalas ut av staden. Dessutom bör detta upplägg också vara onödigt
krångligt för de bidragssökande verksamheterna. En sammanhållande hantering hade underlättat för
uppföljning utifrån stadens riktlinjer och krav för bidragsgivning samt för civilsamhällets organisationer
som verkar i staden.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-5640

Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom missbruk- och
hemlöshetsområdet
De skattepengar som arbetsmarknads- och socialnämnden har blivit tilldelade bör förvaltas
på ett genomtänkt och icke slösaktigt sätt. Det är Malmöbornas skattepengar, pengar som ska
hanteras varsamt.
Vi Sverigedemokrater ser mer än gärna att olika aktörer intresserar sig för missbruk samt
hemlöshet i Malmö och vill vara en del i arbetet mot hemlösheten och missbruket. Dock
påtalar vi att med den ekonomiska situationen som råder i Malmö stad anser vi inte att bevilja
anslagen till diverse organisationer där vissa av dessa upprätthåller Malmös skuggsamhälle,
såsom Stadsmissionen, är rätt. Befintlig verksamhet inom Malmö stad som arbetar
förebyggande och motverkande vad gäller hemlöshet och missbruk hade haft stor nytta av
dessa medel. Det går även relativt enklare att följa upp hur dessa medel används för att
säkerställa att de används på korrekta och lämpliga sätt inom den kommunala verksamheten.
Att riskera att beviljade medel används för att upprätthålla det skuggsamhälle som finns i
Malmö är fel. Vid beviljandet av ekonomiska medel måste det ske kontroller med adekvata
resurser som Malmö stad i dagsläget inte har möjligheter till. Därav är det bästa om medlen,
i dagsläget, används inom den befintliga verksamheten.
Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna:
-Att avslå förslagen till beslut.
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
2020-11-25

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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§

333

Ansökan om organisationsbidrag 2021 från RFSL Rådgivningen
Skåne

ASN-2020-7997
Sammanfattning

RFSL Rådgivningen Skåne (org. nummer 846003–2488) bedriver sedan många år arbete för
jämlik hälsa och mot diskriminering i Malmö och erhåller ekonomiskt stöd från Malmö stad
för flera delar av sin verksamhet. En del av stödet består av ett organisationsbidrag som
sedan år 2017 fördelas av arbetsmarknads- och socialnämnden. Föreliggande ärende
behandlar RFSL Rådgivningens ansökan om organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
Ärendet presenterar även förvaltningens bedömning avseende en mer ändamålsenlig
bidragsgivning och samverkansform för RFL Rådgivningen efter att förvaltningen fick i
uppdrag att utreda detta under 2020 (ASN-2019-10343).
RFSL Rådgivningen ansöker om organisationsbidrag för tre delar i sin verksamhet: (1)
Kompetensutveckling och kompetenssamverkan, (2) individuellt stöd genom kurator samt (3)
utåtriktat och identitetsstärkande arbete. RFSL Rådgivningen skickar årligen in redovisning av
ekonomi och verksamhet till arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att RFSL Rådgivningen Skåne är en viktig
aktör inom sitt område i Malmö och har ett stort förtroende hos målgruppen. Sammantaget
föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja RFSL Rådgivningens ansökan
med 1 000 000 kr för verksamhetsåret 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-11-05 § 244.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar RFSL Rådgivningen Skåne 1 000 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens utredning och skickar den
för kännedom till kommunstyrelsen och fritidsnämnden.
Yrkanden

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

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Simon Enqvists (SD)
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
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 Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag



§244 Ansökan om organisationsbidrag 2021 från RFSL Rådgivningen Skåne
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G-ASN 201119 Ansökan om organisationsbidrag 2021 från RFSL Rådgivningen
Skåne
Ansökan om organisationsbidrag från RFSL Rådgivningen Skåne
Underskrifter 2xfirma för 2021

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-7997

Ansökan om organisationsbidrag 2021 från RFSL Rådgivningen Skåne
RFSL har historiskt varit en väldigt värdefull organisation som har hjälp otaliga människor inom HBTQ
rörelsen och Sverigedemokraterna ställer sig klart positiva till detta.
Tyvärr RFSL på senare år tagit ett stort kliv mot den extrema vänsterkanten och personer inom HBTQ
rörelsen som står till höger politisk har vittnat om både upplevt otrygghet och mobbning från andra
medlemmar inom organisationen.
RFSL bedriver även flera ytterst tveksamma frågor som är starkt kontraproduktiva till deras budskap
om inklusivitet. Sverigedemokraterna finner det exempelvis oroväckande att RFSL belyser frågor som
problematiserar hudfärg på människor och jämställer detta med privilegier eller avsaknad av sådana
vilket går emot Malmö stads uttryckta värdegrund.
Med bakgrund av detta finner Sverigedemokraterna det olämpligt att betala ut organisationsbidrag
till organisationen och yrkade på avslag.
Eftersom yrkandet inte vann majoritet så 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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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-11-19
Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 från RFSL
Rådgivningen Skåne
ASN-2020-7997
Moderaterna och Centerpartiet står i stort bakom beslutet om utdelning av organisationsbidrag till
idéburna organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Flera av dessa
organisationer bedriver en verksamhet av hög kvalitet som hjälper Malmöbor i utsatthet på ett sätt som
socialtjänsten har svårt att göra. Med relativt små medel görs stora insatser som är bra för Malmö.
Bidragsgivningen till civilsamhället i Malmö hanteras av flera olika nämnder och förvaltningar. Vi
noterar också att flera av dessa organisationer som får organisationsbidrag av arbetsmarknads- och
socialnämnden också får olika former av bidrag från andra nämnder. Den nu gällande modellen där
bidragsgivningen är utspridd bidrar till en otydlighet och en svårighet för ansvariga politiker att få en
samlad bild över stödet som betalas ut av staden. Dessutom bör detta upplägg också vara onödigt
krångligt för de bidragssökande verksamheterna. En sammanhållande hantering hade underlättat för
uppföljning utifrån stadens riktlinjer och krav för bidragsgivning samt för civilsamhällets organisationer
som verkar i staden.

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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§

334

Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom
våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

ASN-2020-5641
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar årligen organisationsbidrag till idéburna
organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Bidraget syftar till att ge
stöd till idéburna organisationer som bedriver en etablerad verksamhet i Malmö.
Verksamheten ska stärka, komplettera eller utgöra ett alternativ till nämndens verksamhet
gentemot människor i utsatta situationer.
Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ett av fyra verksamhetsområden
som nämnden beviljar bidrag till. Ärendet innehåller förvaltningens förslag till fördelning av
bidrag till organisationer som bedriver verksamhet inom området våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck verksamhetsåret 2021.
Förvaltningen föreslår att bevilja åtta idéburna organisationer bidrag inom området våld i
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck om totalt 3 195 000 kr för verksamhetsåret
2021. Den totala ansökta summan inom området är 5 995 630 kr.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20-11-05 § 247.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar FemCenter 690 000 kr i organisationsbidrag
för verksamhetsåret 2021.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Malmö Kvinnojour 820 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Kvinnorättsförbundet 230 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
4.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Hela Människan Malmö – Noomi 310 000 kr
i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
5.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Trans- och tjejjouren 270 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
6.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar VOOV 25 000 kr i organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2021.
7.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Winnet 50 000 kr i organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2021.
8.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Öresund kvinnojour & Öresund
ungdomsjour 800 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
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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















§247 Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom våld i nära
relation och hedersrelaterat våld och förtryck
G-Tjänsteskrivelse ASN 201119 Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret
2021 inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck
Ansökan om organisationsbidrag från föreningen Trans-och tjejjouren i Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från föreningen Malmö kvinnojour
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Information inför ansökan om organisationsbidrag inom det sociala området från
Malmö stad - verksamhetsåret 2021
Bilaga 1 - Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck
Bilaga 2 - Förslag till bidragsfördelning 2021

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-5641

Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck
Sverigedemokraterna gör satsningar i vårt budgetförslag 2021 för att motverka hedersvåld
som framför allt drabbar kvinnor, men även unga pojkar. Vi är tveksamma till att bevilja
organisationsbidrag till några av föreningar, men köper i nuläget förslaget.
Detta eftersom problemen i Malmö är så pass omfattande och troligen ökande på grund hög
inflyttning av nyanlända.
För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten
2020-11-24

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 2020-11-19
Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom våld i
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck
ASN-2020-5641
Moderaterna och Centerpartiet står i stort bakom beslutet om utdelning av organisationsbidrag till
idéburna organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Flera av dessa
organisationer bedriver en verksamhet av hög kvalitet som hjälper Malmöbor i utsatthet på ett sätt som
socialtjänsten har svårt att göra. Med relativt små medel görs stora insatser som är bra för Malmö.
Bidragsgivningen till civilsamhället i Malmö hanteras av flera olika nämnder och förvaltningar. Vi
noterar också att flera av dessa organisationer som får organisationsbidrag av arbetsmarknads- och
socialnämnden också får olika former av bidrag från andra nämnder. Den nu gällande modellen där
bidragsgivningen är utspridd bidrar till en otydlighet och en svårighet för ansvariga politiker att få en
samlad bild över stödet som betalas ut av staden. Dessutom bör detta upplägg också vara onödigt
krångligt för de bidragssökande verksamheterna. En sammanhållande hantering hade underlättat för
uppföljning utifrån stadens riktlinjer och krav för bidragsgivning samt för civilsamhällets organisationer
som verkar i staden.

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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§

335

Förslag till Idéburet Offentligt Partnerskap, Värmestugor vintern
2020-21

ASN-2020-9831
Sammanfattning

Under vintern 2019–2020 hade arbetsmarknads- och socialförvaltningen ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Stiftelsen Skåne stadsmission och Fryshuset i Malmö med
syfte att driva två värmestugor i Malmö under vintermånaderna.
Föreliggande ärende föreslår en ny överenskommelse för vintern 2020–2021. Partnerskapet
omfattar två insatser, en värmestuga för unga mellan 18-25 år och en värmestuga för vuxna
över 25 år. Insatserna föreslås att bedrivas under fyra vintermånader vintern 2020-2021, med
start i december 2020 fram till och med 31 mars 2021.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att behovet av de akuta insatser som civilsamhällets organisationer erbjudit under föregående vintrar är väl dokumenterat och stärks av
det faktum att flera myndigheter regelbundet hänvisat besökare dit. Förvaltningen bedömer
att behovet kvarstår inför kommande vinter och anser att denna insats med fördel genomförs
i samverkan med det civila samhällets organisationer.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärenden 2020-11-05 § 253.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner överenskommelsen om Idéburet offentligt
partnerskap, Värmestugor vintern 2020-2021.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden

Simon Enqvist (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

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

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





§253 Förslag till Idéburet Offentligt Partnerskap, Värmestugor vintern 2020-21
G-Tjänsteskrivelse ASN 2020-11-19 Förslag till idéburet offentligt partnerskap,
Värmestugor, vintern 2020-2021
Överenskommelse Idéburet offentligt partnerskap Värmestugor vintern 2020-2021
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Rapport Värmestugor Ung och Vuxen 2019-2020

Paragrafen är justerad
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-9831

Förslag till Idéburet Offentligt Partnerskap, Värmestugor vintern 2020-21

Under vintern 2019-2020 hade Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ett IOP med flera olika
aktörer för att driva värmestugor. Ett likande IOP föreslås även fattas inför denna vintern.
Värmestugorna som sätts upp under vinternmånaderna används främst av EU migranter och
papperslösa invandrare som saknar anledning att befinna sig i Sverige.
Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom någon verksamhet som som aktivt erbjuder hjälp för
att möjliggöra att personer som olovligen befinner sig i landet får mölighet att stanna.
Med bakgrund av detta yrkade Sverigedemokraterna för att avslå ärendet.
Då vårat yrkande ej vann majoritet reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten

Felicia Siecke

Nichlas Holmgren Gellersten

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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§

336

Uppdrag: Utreda möjligheten att bedriva värmestuga i egen regi

ASN-2019-17274
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ingick under vintern 2019/2020 ett idéburet offentligt
partnerskap tillsammans med Fryshuset i Malmö och Skåne stadsmission för att bedriva två
värmestugor. I samband med beslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att bedriva värmestuga i egen regi.
Utredningens samlade bedömning är att värmestugor inte bör bedrivas av arbetsmarknadsoch socialnämnden i egen regi, utan att eventuella Värmestugor kommande vinter även
fortsättningsvis bör ske genom samverkan med organisationer från civilsamhället.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärenden 2020-11-05 § 254.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten och lägger denna till
handlingarna.
Beslutsunderlag





§254 Uppdrag: Utreda möjligheten att bedriva värmestuga i egen regi
G-ASN 201008 Tjänsteskrivelse Uppdrag: Utreda möjligheten att bedriva
värmestuga i egen regi
Utredning värmestugor i egen regi

Paragrafen är justerad

55

§

337

Rapport Skolfam 2020

ASN-2020-12400
Sammanfattning

Skolfam är en förebyggande, standardiserad arbetsmodell som syftar till att stärka
familjehemsplacerade barns skolgång. Skolfam startade med ett team 2012 och har under
årens lopp utökats, till idag sex team.
Skolfam är en del av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens stöd och förebyggande
åtgärder riktade till familjehemplacerade barn och deras familjehem.
Syftet med rapporten är att redovisa hur det gått för de barn som tagit del av Skolfam samt
de erfarenheter och lärdomar som framkommit av satsningen på Skolfam-team för de
familjehemsplacerade barnen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärenden 2020-11-05 § 255.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten och lägga den till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

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





§255 Rapport Skolfam 2020
G-Tjänsteskrivelse ASN 201119 - Rapport Skolfam
Skolfam Rapport 2020

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-12400

Skolfam 2020
Skolfam bedriver en viktig verksamhet och har verkat sedan 2012. Mycket av dagens forskning
påvisar att tidiga insatser mot barn och ungdomar som är på glid är rätt metod. Samma vad
gäller tillexempel förskolan. Där måste det göras stora insatser för minskade barngrupper.
Även satsningar för att barn med annat modersmål än svenska tidigt får stöd och hjälp för att
lära sig svenska.
För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten
2020-11-24

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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§

338

Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens
arbetsformer

ASN-2020-12643
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har genom arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente angivit
nämndens ansvarsområde och uppdrag. Nämnden har antagit arbetsformer för
arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott och dess myndighetsutskott.
Utifrån ny organisering i förvaltningen finns det behov av att förändra ärendefördelningen till
de tre myndighetsutskotten och föreliggande ärendet lämnar förslag om detta. Förvaltningen
föreslår även andra förändringar som syftar att bidra till en ökad tydlighet för vad
arbetsformerna styr i relation till andra styrdokument som rör nämndens verksamhet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärenden 2020-11-05 § 249.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderar arbetsmarknads- och socialnämndens
arbetsformer utifrån de ändringar som beskrivs i ärendet.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden ändrar delegat från myndighetsutskott till
arbetsutskott för beslut 6.2 Föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 § SoL i nämndens
delegationsordning.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att förändringarna träder i kraft den 1 januari
2021.
Yrkanden

Anders Nilsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med ändring att myndighetsutskotten i
huvudsak behandlar ärenden från givna geografiska områden.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till Anders Nilssons (S) ändringsyrkande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Anders Nilssons (S) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Anders Nilssons (S)
ändringsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller Anders Nilssons (S)
ändringsyrkande.
Beslutsunderlag





§249 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsformer
G-Tjänsteskrivelse ASN 20-11-19 ASNs arbetsformer
Förslag till förändringar av ASNs arbetsformer för AU och MU

Paragrafen är justerad
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§

339

Revidering av arbetsmarknads- och socialförvaltningens
riktlinjer för stöd, myndighetsutövning och insatser till barn och
unga

ASN-2020-7683
Sammanfattning

I ärendet lämnar arbetsmarknads- och socialförvaltningen förslag på reviderade riktlinjer för
stöd, myndighetsutövning och insatser till barn och unga. Strukturen från de tidigare
riktlinjerna har bibehållits och revidering har gjorts inom flera avsnitt. De föreslås träda i kraft
1 december 2020.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärenden 2020-11-05 § 250.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer Arbetsmarknads- och socialförvaltningens
riktlinjer för stöd, myndighetsutövning och insatser till barn och unga och att de börja gälla
den 1 december 2020.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden upphäver från och med 30 november 2020 de tidigare
fastställda riktlinjerna med samma namn.
Beslutsunderlag






§250 Revidering av arbetsmarknads- och socialförvaltningens riktlinjer för stöd,
myndighetsutövning och insatser till barn och unga
G-ASN 201119 Revidering av Malmö stads riktlinjer för stöd, myndighetsutövning
och insatser till barn och unga
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens riktlinjer barn och unga 2017
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens riktlinjer barn och unga 2020

Paragrafen är justerad
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§

340

Revidering av riktlinjer för direktupphandling

ASN-2020-13224
Sammanfattning

Enligt Malmö stads riktlinje för inköp ska upphandlande myndighet enligt gällande
lagstiftning besluta om riktlinjer vid direktupphandling.
2019-01-30 antog arbetsmarknads och socialnämnden Riktlinjer för direktupphandling (ASN2018-19498). Denna riktlinje behöver nu revideras främst avseende beloppsgränser.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärenden 2020-11-05 § 248.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner reviderade riktlinjer för direktupphandling.
Reservationer och särskilda yttranden

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





§248 Revidering av riktlinjer för direktupphandling
G-Tjänsteskrivelse ASN 201119 Revidering av riktlinjer för direktupphandling
Riktlinje för direktupphandling ASN revidering 2020

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-13224

Revidering av riktlinjer för direktupphandling
Vi hade frågor gällande 4. I den nuvarande riktlinjen ska pris och andra uppgifter om
varan/tjänsten inhämtas från minst tre företag. Inhämtning av uppgifter görs skriftligt,
muntligt, genom egen research eller prisjämförelsetjänst, beroende på inköpets omfattning.
Vid inköp överstigande 5 000 kr ska alltid en skriftlig offertförfrågan göras. I den reviderade
riktlinjen föreslås denna summa ändras till 100 000 kr. Detta för att bättre överensstämma
med lagen om offentlig upphandling där dokumentationskrav krävs först vid 100 000 kr.
Det är en relativt stor ökning som nu beviljas och det väckte frågor och inte minst med tanke
på Svt Skånes granskning kopplat till avsaknad av kvitton, som nu även hanteras av
konkurrensverket. Efter svaren vi fick från ansvarig tjänsteman nöjer vi oss med att särskilt
yttrande. Nu ska det fungera bättre och anpassning till lagen om offentlig upphandling.
För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten
2020-11-24

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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§

341

Riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd till livsföringen i övrigt

ASN-2019-18178
Sammanfattning

Aktuellt ärende upprättat med anledning av behov av en kompletterande ändring i avsnitt
Studerande i de av arbetsmarknads- och socialnämnden per den 17 juni 2020 beslutade
Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i
övrigt.
I det beslutsunderlag, tjänsteskrivelsen, som arbetsmarknads- och socialförvaltningen tagit
fram till nämndens sammanträde 17 juni 2020 anges på sida 26, översta stycket att ”Vidare
föreslås skrivningen avseende eftergymnasiala studier tas bort; utifrån ett
arbetsmarknadsperspektiv bedöms eftergymnasiala studier inte vara nödvändigt för att
etablera sig på arbetsmarknaden då den enskilde måste vara beredd på att lösa sin egen
försörjning genom att ta enklare jobb som inte ställer krav på eftergymnasial utbildning.”
I den sammanställning av förslag till revidering som presenterade i avsnittet kring studerande
på sida 27 i tjänsteskrivelse har förslaget kring att ta bort avsnittet avseende eftergymnasiala
studier fallit bort och texten står fortsatt kvar i de riktlinjer som nämnden beslutade om 17
juni 2020 och som trädde i kraft 1 september 2020.
Aktuellt stycke i riktlinjerna lyder:
Som grundregel gäller att för studier på eftergymnasial nivå ska försörjningsstöd inte utgå
under studieterminerna om sökanden är arbetsför. Från grundregeln kan undantag göras då
särskilda skäl föreligger. Försörjningsstöd kan sålunda beviljas till vuxenstuderande intill dess
studiemedel kan utgå om studierna kan ses som ett led i en rehabilitering eller bedöms ha en
viktig förebyggande effekt. Flyktingar kan beviljas försörjningsstöd för studier under en
övergångsperiod från att etableringsinsatser avslutats till dess att studiemedel kan beviljas.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att avsnittet om eftergymnasiala studier på
sida 16 - 17 i beslutade riktlinjer stryks mot bakgrund av vad som redogjordes för i
tjänsteskrivelsen till nämndens sammanträde 17 juni 2020.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärenden 2020-11-05 § 251.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden tar bort avsnittet om eftergymnasiala studier på sida
17 i nämndens Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.
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.
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Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §251 Riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt
G-Tjänsteskrivelse ASN 201119 Kompletterande ändring i avsnitt Studerande.
Revidering Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
till livsföringen i övrigt
FÖRSLAG Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-11-19
Riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till
livsföringen i övrigt
ASN-2019-18178
Riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt
reviderades senast av arbetsmarknads- och socialnämnden den 17 juni 2020. Vid det sammanträdet
presenterade Moderaterna och Centerpartiet en rad yrkanden för att förändra riktlinjerna. I detta ärende
görs endast en redaktionell ändring som skulle ha gjorts redan vid sammanträdet i juni som vi också
står bakom.
Vi vill dock poängtera att vi fortsatt vill se förändrade riktlinjer. Var tionde krona som betalas ut i
ekonomiskt bistånd i Sverige betalas ut i Malmö och bidragsberoendet söndrar vår stad. Många
Malmöbor får aldrig en chans att delta på arbetsmarknaden och försörja sig själv med den friheten som
det innebär, utan förpassas istället till ett livslångt utanförskap. Malmöborna förtjänar ett styre som har
en vilja och förmåga att bryta den utvecklingen.
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd är ett viktigt styrdokument för ordning och reda i bidragssystemet.
Med hjälp av riktlinjerna kan ansvariga politiker i arbetsmarknads- och socialnämnden sätta ner foten
mot utanförskap och skenande kostnader. Moderaterna och Centerpartiet vill ta det ansvaret och ändra
riktlinjerna för att komma åt bidragsfusket, få fler Malmöbor närmre arbetsmarknaden, öka den
enskildes möjlighet att ta ansvar för sin egen situation och för att det alltid ska löna sig mer att arbeta än
att leva på bidrag. De yrkanden som lades återfinns i protokollet från arbetsmarknads- och
socialnämndens sammanträde den 17 juni 2020.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2019-18178

Riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt
Vi har sedan tidigare yrkat avslag på riktlinjerna och det av flera anledningar. Bland annat
eftersom vi inte vill bevilja socialbidrag till illegala migranter.
Den justering/ändring som nu görs i befintliga riktlinjer, anser vi är bra. Vidare föreslås
skrivningen avseende eftergymnasiala studier tas bort; utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv
bedöms eftergymnasiala studier inte vara nödvändigt för att etablera sig på arbetsmarknaden
då den enskilde måste vara beredd på att lösa sin egen försörjning genom att ta enklare jobb
som inte ställer krav på eftergymnasial utbildning.”
För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten
2020-11-24

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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§

342

Inrättande av förvaltningsövergripande myndighetsutskott

ASN-2020-12855
Sammanfattning

Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska nämndens myndighetsutskott
behandla vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild. Reglementet ger
nämnden möjlighet att vid behov inrätta flera utskott. Enligt reglementet ska utskotten bestå
av tre ledamöter och tre ersättare och nämnden ska utse en ordförande och en vice
ordförande. Ett utskott är enligt nämndens reglemente beslutsfört med tre ledamöter
närvarande.
Utifrån den rådande samhällssituationen med spridning av covid-19 beslutade
arbetsmarknads- och socialnämnden den 26 mars 2020 att aktivera det
förvaltningsövergripande myndighetsutskottet under perioden 26 mars till och med den 3 juli
2020, med möjlighet att behandla ärenden från myndighetsutskott 1, 2 och 3 i de fall dessa
inte kan sammanträda. Arbetsmarknads- och socialnämnden gav ordföranden möjlighet att
utse ledamöter och ersättare till det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet för att
säkerställa utskottets beslutsförhet under samma period. Det förvaltningsövergripande
myndighetsutskottet behövde inte sammanträda.
Utifrån den fortsatt rådande samhällssituationen med spridning av covid-19 föreslås
arbetsmarknads- och socialnämnden aktivera det förvaltningsövergripande
myndighetsutskottet, och ge utskottet möjlighet att behandla ärenden från myndighetsutskott
1, 2 och 3 i de fall de ordinarie utskotten inte har möjlighet att sammanträda, under perioden
19 november 2020 - 25 juni 2021.
Utgångspunkten är att inplanerade sammanträden för myndighetsutskott 1, 2 och 3
genomförs. Det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet ska först sammanträda i det
fall något av de ordinarie myndighetsutskotten inte är beslutsföra.
För att säkerställa att det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet alltid är beslutsfört
föreslås ordförande i nämnden få möjlighet att utse ledamöter och ersättare till det
förvaltningsövergripande myndighetsutskottet. Ledamöter och ersättare ska ersättas av
företrädare från samma parti eller i enlighet med valteknisk samverkan. Beslutet föreslås gälla
under perioden 19 november 2020 till den 25 juni 2021. Beslutet är en säkerhetsåtgärd under
situationen med spridning av covid-19 för att garantera att det förvaltningsövergripande
myndighetsutskottet alltid är beslutsfört.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ärenden tillhörande myndighetsutskott 1,
2 och 3 kan behandlas av det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet i de fall ordinarie
myndighetsutskott inte kan sammanträda, under perioden 19 november 2020 till den 25 juni
2021.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Sedat Arif (S) till ledamot (1) tillika
ordförande, Helena Nanne (M) till ledamot (2) tillika vice ordförande, Joel Laguna Ascacivar
(L) till ledamot (3), Pernilla Hagen (S) till ersättare (4), Joacim Ahlqvist (C) till ersättare (5)
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och Klaus Peter Nilsson (S) till ersättare (6) i det förvaltningsövergripande
myndighetsutskottet för perioden 19 november 2020 till den 25 juni 2021.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden ger ordföranden möjlighet att utse ledamöter och
ersättare till det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet för att säkerställa utskottets
beslutsförhet under perioden 19 november 2020 till den 25 juni 2021.
4.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att i de fall ordförande utser ledamöter och
ersättare till det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet ska dessa ersättas av
företrädare från samma parti eller i enlighet med valteknisk samverkan.
5.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, HR-service, verksamhetsområdena och sekreterare för MU
Beslutsunderlag




§252 Inrättande av förvaltningsövergripande myndighetsutskott
G-Tjänsteskrivelse ASN 201119- Inrättande av förvaltningsövergripande
myndighetsutskott

Paragrafen är justerad
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§

343

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2020

ASN-2019-18171
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap 6 h § SoL lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut samt över hur många gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts.
Nämnden ska enligt 16 kap 6 g-f §§ SoL rapportera detsamma till kommunens revisorer samt
anmäla när ett tidigare rapporterat beslut har verkställts.
I aktuell rapport som avser tredje kvartalet 2020 rapporteras 38 ej verkställda beslut och 1
beslut gällande gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen då
verkställigheten avbröts. Det finns totalt 16 gynnande beslut som tidigare anmälts in som ej
verkställda men som under kvartalet har verkställts.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärenden 2020-11-05 § 256.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 3
2020 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL kvartal
3 2020 och överlämnar den till revisorskollegiet.
Beslutsunderlag






§256 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2020
G-Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2020
Rapportering enligt 16 kap 6 h §§ SoL
Rapportering enligt 16kap 6f-g §§ SoL

Paragrafen är justerad
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§

344

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19204

Paragrafen är justerad
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§

345

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19193

Paragrafen är justerad
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§

346

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef, informerar nämnden.
Beslut

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

347

Bostadsförsörjningsprogram

Tyke Tykesson, arkitekt, informerar nämnden om bostadsförsörjningsprogrammet.
Beslut

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

348

Information från förvaltningsdirektören

Britt-Marie Pettersson informerar
Sammanfattning

- Lars G Larsson, utvecklingssekreterare, redovisar resultatet i årets hemöshetskartläggning.
Presentationen biläggs protokollet.
- Jovo Boskovic, enhetschef, Petra Quandt Farkas, enhetschef och Amalia Bäfverfeldt
informerar om förvaltningens arbete inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.
Presentationen biläggs protokollet.
- Budgetkonferensen 3 december är digital. Inbjudan utsänd via nämndssekreteraren.
- Beslut i KF att efterskänka avgifter för tillstånd/tillsyn - förvaltningen har påbörjat arbetet
med att verkställa KFs beslut.
- Förvaltningen förbereder sig för att verkställa KF-uppdraget som handlar om att fler
malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Det innebär, i korthet att alla
nämnder och förvaltningar ska bidra med att ta emot personer i olika former av anställningar.
- Covid-19: Få utbrott i förvaltningen. Ett fåtal brukare smittade. Drygt 30 procent av
medarbetarna arbetar, löpande, hemifrån. Vi följer myndigheternas rekommendationer och
anpassar verksamheten för att kunna utföra grunduppdraget. Maa regeringens beslut att
förbjuda alkoholservering efter kl 22 fr o m den 20/11 utökar tillståndsenheten sin tillsyn på
restaurangerna.
- Rebecca Bichis informerar om läget vid enheten för Överförmyndarärenden.
Beslutsunderlag




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

Paragrafen är justerad
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§

349

Ärende väckt av Moderaterna och Centerpartiet Nämndsinitiativ angående tolkning av alkohollagen

ASN-2020-14497
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Joacim Ahlqvist (C) har lämnat in ett nämndsinitiativ: Nämndsinitiativ
angående tolkning av alkohollagen
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta
1.Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att anse serveringstiden avslutad vid
genomförd servering samt att tillämpa undantaget från brandskyddskravet i alkohollagen vid
catering till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att anse serveringstiden avslutad vid genomförd servering samt att tillämpa undantaget från
brandskyddskravet i alkohollagen vid catering till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda
för allmänheten.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Ann-Marie Hansson (S) och Janne Grönholm
(MP), att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att bereda ärendet och återkomma till nästkommande nämnd.
Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Joel Laguna Ascacivar (L), Joacim Ahlqvist
(C) och Magnus Olsson (SD), bifall till nämndsinitiativet.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar i första hand avslag till nämndsinitiativet och i andra hand
bifall till Sedat Arifs (S) yrkande.
Janne Grönholm (MP) yrkar i första hand avslag till nämndsinitiativet och i andra hand bifall
till Sedat Arifs (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår att ställa proposition på förslagen var för sig. Nämnden godkänner
beslutsgången.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande ställer proposition på Helenas Nannes (M) m. fl. yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande ställer proposition på Emma-Lina Johansson (V) och Janne Grönholms (MP)
yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller nämndsinitiativet.
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Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Janne Grönholm (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Sedat Arif (S), Ann-Marie Hansson (S), Anders Nilsson (S) och Pernilla Hagen (S) reserverar
sig muntligen mot beslutet.
Beslutsunderlag



20201117 Nämndsinitiativ M+C

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärende 38 M + C nämndsinitiativ

Nämndsinitiativ angående tolkning av alkohollagen
Vi stödjer nämndsinitiativet från C och M. Detta med anledning av den tuffa situation som
både krogar och restauranger befinner sig i. Jobben måste räddas men även Malmös levande
centrum och krogliv. När pandemin är över kommer vi ställa oss bakom förslag som innebär
en återgång till de regler som tidigare tillämpades.
För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten
2020-11-24

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, 2020-11-19
Nämndsinitiativ angående tolkning av alkohollagen
Diarienr: ASN-2020-14497

Moderaterna och centerpartiet vill att tillståndsenheten ska göra en omtolkning
av alkohollagen. I den nya tolkningen ska det vara möjligt för företag med
cateringtillstånd att leverera och servera alkohol hos privatpersoner.
Förslaget presenterades som en kraftfull pandemiåtgärd riktad mot
besöksnäringsbranchsen. Enligt partierna som röstade bifall var behovet så akut
att det inte var rimligt att tillståndsenheten först fick utreda frågan. Vid en
närmare granskning blir det tydligt varför det var så bråttom. Rättslaget för
förslaget är högst tvivelaktigt. Flera länstyrelser har riktat kraftig kritik mot
modellen. Eftersom det inte finns något underlag från förvaltningen som ger
grönt ljus åt omtolkningen kommer politikerna som röstade bifall vara juridiskt
ansvariga om beslutet överklagas till förvaltningsrätten och rätten anser att
beslutet strider mot lagen.
Att förslaget skulle var en kraftfull pandemiåtgärd verkar inte heller stämma. I
Växjö och Nacka där moderaterna har drivit igenom en liknande tolkning är det
några få företag med cateringtillstånd som levererar och serverar alkohol hos
privatpersoner. Det som M och C i sin politiska marknadsföring har framställt
som enkelt och smidigt har visat sig vara så krångligt och personalkrävande att
bara få företag har nappat. Att driva igenom ett förslag i all hast som är juridiskt
tvivelaktig och som riktar sig mot ett fåtal näringsidkare är inte ett seriöst sätt
att driva politik.
En konsekvens av förslaget kan bli att att tillståndenheten behöver ha personal
på plats på kvällar och helger för att kunna utföra cateringstillstånd löpande.
Det anser initiativtagarna M och C vara en rimlig prioritering för en nämnd som
har ansvar för barn och unga i riskzon, personer med missbruksproblematik,
hemlösa familjer och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Till saken
hör att att både M och C gör kraftiga nedskärningar i nämndens verksamheter i
sina budgetförslag för 2021.
Utöver det är det häpnadsväckande att M och C helt blundar för pandemins
negativa effekter i flera familjer. Missbruket av alkohol och våld i nära relation
har ökat. Alkoholmissbruk och våld förekommer också i familjer som har råd att
beställa hem dyr alkohol på en söndagskväll. För barn som bor i hem med
missbruksproblematik är föräldrnas möjlighet att få tag på alkohol efter att
systembolaget stängt en klar försämring. Vi beklagar att en majoritet i nämnden
valde att rösta bifall till förslaget.
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För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt, ersättare
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