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§

350

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlar ärende 56 tillsammans med
individärendena, samt ärende 30, 44 och 51 efter information från förvaltningsdirektören.
Paragrafen är justerad
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§

351

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15817

Paragrafen är justerad
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§

352

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15499

Paragrafen är justerad
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§

353

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15501

Paragrafen är justerad
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§

354

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15503

Paragrafen är justerad
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§

355

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15505

Paragrafen är justerad

11

§

356

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15506

Paragrafen är justerad
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§

357

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15635

Paragrafen är justerad
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§

358

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15640

Paragrafen är justerad
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§

359

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15641

Paragrafen är justerad
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§

360

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15487

Paragrafen är justerad
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§

361

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15486

Paragrafen är justerad
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§

362

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15473

Paragrafen är justerad
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§

363

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15474

Paragrafen är justerad
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§

364

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15475

Paragrafen är justerad
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§

365

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15479

Paragrafen är justerad
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§

366

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15480

Paragrafen är justerad
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§

367

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15481

Paragrafen är justerad
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§

368

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15482

Paragrafen är justerad
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§

369

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15483

Paragrafen är justerad

25

§

370

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-15484

Paragrafen är justerad
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§

371

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-14654

Paragrafen är justerad
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§

372

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-14656

Paragrafen är justerad
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§

373

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19506

Paragrafen är justerad
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§

374

Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt hedersbrott
(SOU 2020:57), STK-2020-1377

ASN-2020-13233
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit remiss Ett särskilt hedersbrott.
Regeringen tillsatte i juli år 2019 en särskild utredare med uppdrag att analysera och ta
ställning till om det bör införas en särskild straffbestämmelse, med en egen brottsbeteckning,
som tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar utredningen Ett särskilt hedersbrott och
anser att det är positivt att hedersrelaterat våld och förtryck lyfts och de juridiska frågorna
kring kriminalisering och brottspåföljd utreds.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att utredningen i liten utsträckning väger in
socialtjänstens kunskap och erfarenhet. I utredningens konsekvensanalys beskrivs endast
ytligt hur socialtjänsten kan påverkas av förslagen.
Förvaltningens samlade bedömning kring preskriptionstiden är att den behöver ses över för
samtliga fridskränkningsbrott så att den åtminstone börjar gälla från det att offret uppnått 18
års ålder, i linje med preskriptionsbestämmelserna för brott om barnpornografi, sexuella
övergrepp mot barn och könsstympning.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens erfarenhet är att gällande lagstiftning inte till fullo
kan fånga upp brott som sker med hedersrelaterade motiv och delar därför utredningens
bedömning om att det finns behov av att införa en särskild brottstyp avseende
hedersrelaterade gärningar.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 274.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet, i enlighet med nämndens beslut.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden

Joel Laguna Ascacivar (L) yrkar på ett tillägg enligt följande: Arbetsmarknads- och
socialnämnden vill stärka våldsutsatta kvinnors rätt till ett tryggt liv genom att utvidga
möjligheten till kontaktförbud ytterligare. Idag finns bara möjlighet att ha ett geografiskt
kontaktförbud knutet till området där kvinnan bor, arbetar och ofta vistas. Malmö är en
geografiskt liten stad och risken för att man stöter på varandra är stor. Den våldsutsatta
kvinnans liv begränsas till vissa områden om hon inte vill riskera att möta den som utsatt
henne för hot eller våld. Men nämnden menar att brottsoffrets situation behöver prioriteras
mer. Om det är möjligt utifrån en hot- och riskbedömning ska det prövas om den som utövat
våldet kan flyttas så att den inte kan fortsätta att hota och trakassera den våldsutsatta.
Nämnden vill få möjlighet att prova ett utvidgat kontaktförbud där hela kommunen blir
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kontaktförbudsområde. De nuvarande bestämmelserna om att kunna ha ett utvidgat
kontaktförbud utanför kommungränsen exempelvis då den våldsutsatta arbetar i en annan
kommun ska naturligtvis finnas kvar. De ekonomiska och praktiska förutsättningarna av ett
pilotprojekt behöver klargöras. Det gäller bland annat vem som ska stå för kostnaderna för
ett eventuellt nytt boende för våldsutövaren tills denne hittar egen bostad och möjlighet för
barn att ha umgänge och uppföljning av skolgång när den ene föräldern är vårdnadshavare,
men inte får komma till kommunen där barnet går i förskola eller skola.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Joel Laguna Ascacivars (L) yrkande.
Simon Enqvist (SD) yrkar på ett tillägg enligt följande: Arbetsmarknads- och socialnämnden
håller med polismyndigheten att dessa brott är av synnerligen allvarlig karaktär och därmed är
en höjning av straffminimum från nio månader till ett år befogat för de brott som faller inom
ramen för hedersbrott. Samtidigt skulle denna skärpning i många fall ge polis och åklagare
bättre möjligheter att insamla bevis. Arbetsmarknads- och socialnämnden hade därmed gärna
sett en ändring i förslaget om straffskärpning som speglar detta.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar enligt följande: Liberalernas tilläggsförslag nämnder explicit
kvinnor som våldsutsatta. Centerpartiet vill belysa att det inte bara är kvinnor som är
våldsutsatta i dessa fall och att samtliga brottsoffer, oavsett könstillhörighet eller definition,
förtjänar ett likvärdigt skydd. Centerpartiet yrkar att, i det fall Liberalernas tilläggsyrkande
vinner gehör i nämnden, tillägget ändras på ett sådant sätt att det görs könsneutralt.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till Simon Enqvists (SD) tilläggsyrkande, Joel Laguna
Ascacivars (L) tilläggsyrkande samt Joacim Ahlqvists (C) yrkande.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till Joel Laguna Ascacivars (L) tilläggsyrkande samt Joacim
Ahlqvists (C) yrkande.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar bifall till Simon Enqvists (SD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Joel Laguna Ascacivars (L) tilläggsyrkande, med Joacim
Ahlqvists (C) ändringsyrkande, bifall mot avslag. Ordförande finner att nämnden bifaller Joel
Laguna Ascacivars (L) tilläggsyrkande, med Joacim Ahlqvists (C) ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Simon Enqvists (SD) tilläggsyrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden avslår Simon Enqvists (SD) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till
förmån för bifall av eget tilläggsyrkande.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall av tilläggsyrkandet från
Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

registrera.stk@malmo.se
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Beslutsunderlag








§274 Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57),
STK-2020-1377
G-Tjänsteskrivelse ASN2020-12-17 Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt
hedersbrott (förtydligat efter AU)
Förslag till yttrande ASN 2020-12-17 Remiss från Justitiedepartementet - Ett
särskilt hedersbrott (förtydligat efter AU)
G-Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt hedersbrott
Förslag till yttrande Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt hedersbrott
Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

Paragrafen är justerad

32

Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-1377

Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57), STK-2020-1377
Hedersbrott är synnerligen allvarliga brott som framför allt drabbar flickor och kvinnor som invandrat
till Sverige. Denna typ av brottslighet är väldigt problematisk att utreda då den ofta är djupt
sammanfogad med klankultur och de parallella samhällen vi sett växa fram i många delar av landet
de senaste åren, inte minst i Malmö.
Då detta är ett växande problem i samhället som för med sig mycket allvarliga konsekvenser för
offren, ser vi att det finns ett behov av att starkt markera mot de som utför dessa brott.
Med bakgrund av detta yrkade Sverigedemokraterna på att lägga till följande stycke till
Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande:
“Arbetsmarknads- och socialnämnden håller med polismyndigheten att dessa brott är av
synnerligen allvarlig karaktär och därmed är en höjning av straffminimum från nio
månader till ett år befogat för de brott som faller inom ramen för hedersbrott.
Samtidigt skulle denna skärpning i många fall ge polis och åklagare bättre möjligheter att
insamla bevis.
Arbetsmarknads- och socialnämnden hade därför gärna sett en ändring i förslaget som
straffskärpning som speglar detta.”

Då vårt yrkande inte erhöll en majoritet i nämnden reserverar vi oss därför mot beslutet.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

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

375

Remiss från Socialdepartementet - Att göra anmälningar som
gäller barn sökbara

ASN-2020-13071
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har av kommunstyrelsen blivit ombedd att lämna
yttrande över Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller
barn sökbara. Nämnden har fått anstånd att lämna yttrande i ärendet till den 18 december
2020.
Socialstyrelsen fick 2018 i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för
socialtjänstens behandling av personuppgifter vid anmälningar om misstanke om att barn far
illa som inte leder till utredning, och lämna förslag på författningsändringar som är
nödvändiga för att sådana anmälningar ska kunna hållas sökbara. Nuvarande regler är
svårtolkade och det behövs förtydliganden för att socialnämnden ska kunna hålla
anmälningar som inte har lett till utredning ordnade på ett sökbart sätt
De förslag som lämnas innebär att anmälan som gäller barn tillsammans med
förhandsbedömningen, ska kunna sparas på ett sökbart sätt. En särskild gallringsfrist på tre år
införs för sammanställningar över anmälningar och förhandsbedömningar som gäller barn.
Rapportens sammanfattande slutsats är att den föreslagna regleringen har fördelar både för
den personliga integriteten och för barns rätt till skydd och stöd.
Förvaltningen instämmer i rapportens slutsatser och ställer sig positiv till samtliga förslag.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 275.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Socialstyrelsens
författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara, enligt
förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






§275 Remiss från Socialdepartementet - Att göra anmälningar som gäller barn
sökbara
G-Tjänsteskrivelse Remiss Socialstyrelsens rapport Att göra anmälningar som
gäller barn sökbara
Förslag till yttrande - Remiss Socialstyrelsens rapport Att göra anmälningar som
gäller barn sökbara
Socialstyrelsens rapport - Att göra anmälningar som gäller barn sökbara
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Paragrafen är justerad
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§

376

Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En
hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47), STK-2020-1319

ASN-2020-12323
Sammanfattning

Översynen av och förslaget om en ny socialtjänstlag välkomnas. Inriktningen att åstadkomma
en mer lättillgänglig socialtjänst som kan erbjuda rätt hjälp i rätt tid ligger i linje med den
utveckling av verksamheten som arbetsmarknads- och socialförvaltningen redan genomför.
Särskilt välkommet är förstärkningen av barnrättsperspektivet samt förslaget om att kunna
tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning.
När det gäller förslag som berör uppföljning, kunskapsbaserad socialtjänst och nationell
statistik behöver det tas ett mer samlat ansvar och grepp om frågorna på nationell nivå för att
ge kommunerna rätt stöd och förutsättningar att leva upp till lagstiftarens intentioner. Flera
av förslagen bedöms vara ambitionshöjande och kostnadsdrivande för kommunerna initialt,
även om de på längre sikt kan ge kvalitetsförbättringar som beräknas bli självfinansierande.
Resurser behöver tillföras kommunerna för att intentionerna i den nya socialtjänstlagen ska
kunna efterlevas på ett sätt som leder till avsedda förbättringar.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 276.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Hållbar socialtjänst –
En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Simon Enqvist (SD) yrkar att de två första paragraferna i avdelning 16: Insatser efter
behovsprövning - Bistånd, stryks.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Sedat Arif (S) yrkar avslag till Simon Enqvists (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Simon Enqvists (SD) yrkande mot eget avslagsyrkande.
Ordförande finner att nämnden avslår Simon Enqvists yrkande.
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag, bifall mot avslag. Ordförande finner
att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mats Högelius (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.
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Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







§276 Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar
socialtjänstlag (SOU 2020:47), STK-2020-1319
G-Tjänsteskrivelse - Remissvar till Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En
ny socialtjänstlag
Förslag till yttrande - Remissvar till Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En
ny socialtjänstlag
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 1
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 2

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 51/2020-12-17 Remiss, En hållbar socialtjänstlag
Förslaget till remissyttrande är ett bra yttrande där de områden och punkter nämnden lyfter
fram och gör nedslag på är alla viktiga och angelägna frågor.
Barnens röst är något vi alltid måste slå vakt om, därför är vi lite frågande om när barn
”väljer” att inte säga något, att man tagit bort möjligheten att söka barnens åsikt på andra
håll. Det får aldrig vara så att barn tystas av vuxna under olika former av hot.
Vi anser också att det är viktigt att understryka att det är ett problem med att individualisera
samhällsproblem. Denna tendens tycker vi finns i förslaget till den nya socialtjänstlagen.
Dessutom har vi förstått att detta yttrande har arbetats fram utan att de fackliga
företrädarna har fått vara med och ge synpunkter. Det här känns verkligen inte bra.
Fackrepresentanterna är ju talespersoner för alla de tusentals medarbetare som varje dag
arbetar konkret med socialtjänstlagen och ska implementera den i sitt dagliga arbete. Det
borde ha varit självklart att de hade fått utrymme att få komma med synpunkter i denna
process. I synnerhet när vi så ofta talar om transparens och att medarbetarna ska vara aktiva
och delaktiga på sina arbetsplatser. Vi hoppas att detta är ett tillfälligt misstag och att vi i
fortsättningen kommer att få höra att medarbetarinflytandet är stort, bl.a. genom sina
fackliga förtroendepersoner. Det skapar förtroende och en god arbetsmiljö för alla tusentals
medarbetare som sliter hårt i mötet med de behövande.
Mats Högelius
Ledamot

med instämmande av

Emma-Lina Johansson
Ersättare
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-12323

Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar socialtjänstlag (SOU
2020:47), STK-2020-1319
Vi finner inget fel i att byta ut termen skälig levnadsnivå mot skäliga levnadsförhållanden för att
bättre fånga upp lagens intentioner och därmed kunna öka möjligheterna för kommunen
tillhandahålla en bättre levnadsstandard där det gäller bistånd till våra äldre samt personer med
funktionsnedsättningar.
Vi menar däremot i likhet med utredningen att bibehållandet av begreppet “skälig levnadsnivå” är
relevant i vissa förhållanden när det rör ekonomiskt bistånd. Denna typ av bistånd är inte är tänkt
som en långvarigt inkomst utan är ett tillfälligt stöd för personer som behöver ta sig in i, eller tillbaka
till arbetsmarknaden. Vid denna typ av bistånd är det rimligt att använda den tidigare benämningen
då det finns ett större behov att kunna avgränsa biståndet vid en viss nivå.

Med bakgrund av detta yrkade vi på att stryka paragraf ett och två under avdelning 16. Insatser efter
behovsprövning - bistånd.
Då vårt yrkande ej vann majoritet reserverar vi oss därmed 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 2020-11-17
Remiss från Socialdepartementet – Hållbar socialtjänst – En hållbar
socialtjänstlag (SOU 2020:47), STK-2020-1319
ASN-2020-12323
Moderaterna och Centerpartiet stödjer i stort sett inriktningen som innebär att socialtjänstens
verksamhet ska vara mer lättillgänglig och erbjuda rätt hjälp i rätt tid. Det är viktigt för att undvika
större sociala problem och för att minska socialtjänstens kostnader. Om staten ska öka kraven på
kommunerna vad gäller exempelvis socialtjänstens tillgänglighet och fler tidiga insatser, dessutom utan
biståndsbedömning, måste staten också hitta ett sätt att säkra finansieringen för verksamheten. Annars
riskerar kostnaderna att vältra över från stat till kommun. Vi ser att det finns möjligheter för
kostnadssänkning på sikt med fler tidiga insatser, men det skiftet som behöver ske från sena till tidiga
insatser är kostnadsdrivande på kort sikt. Den bördan kan inte bara kommunerna bära.
Vidare anser Moderaterna och Centerpartiet att socialtjänstlagen behöver vara starkt bidragande till att
fler kommer i arbete. Idag är det i princip valbart för varje kommun att arbeta med insatser för
personer som uppbär ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl. Vi ser hur en rad kommuner bedriver
ett intensivt arbete för att alla som är beroende av ekonomiskt bistånd också ska få ta del av aktiviteter
på heltid kombinerat med hårda krav. Det sättet att arbeta med frågan i socialtjänsten ger också goda
resultat och flera kommuner har i princip halverat sitt bidragsberoende. Den resan behöver Malmö
också göra och då måste socialtjänstlagen utgå från principen om arbetslinjen i de delar som rör
ekonomiskt bistånd. Heltidsaktivering för de som uppbär ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl
borde vara norm för alla kommuner.

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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§

377

Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en
familjevecka påbörjas Ds 2020:24, STK-2020-1473

ASN-2020-13899
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har berett Arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig
angående remiss från Socialdepartementet – Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds
2020:24).
I promemorian lämnas förslag till införande av en familjevecka, som ska ge förvärvsarbetande
föräldrar rätt att vara lediga för att vårda ett barn mellan fyra och 16 år när det är lov,
terminsuppehåll, studiedag för personalen eller motsvarande i den verksamhet enligt
skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i. Föräldrar föreslås också kunna vara lediga
för att delta i barns utvecklingssamtal. Som en följd av konjunkturnedgången som orsakats av
coronapandemin lämnas tre förslag för hur införandet av reformen kan ske med tre olika
förmånstider.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om
familjevecka. Familjeveckan är en viktig investering i barnen och ger arbetande föräldrar
bättre förutsättningar för att kombinera arbete och familjeliv. Samtidigt vill förvaltningen
belysa att barn till föräldrar som står utanför arbetsmarknaden inte kommer att gynnas av
förslaget och att det även kan finnas behov för föräldrar att vara lediga för att delta i
utredning, stöd- och utbildningsinsatser kopplade till barnet som bedrivs inom ramen för
socialtjänstens verksamhet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 277.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende remiss från
Socialdepartementet – Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24 enligt
förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M) yrkar avslag till föreliggande förslag och yrkar istället att arbetsmarknadsoch socialnämnden avstyrker de förslag som lämnas i promemorian. Sverige och Malmö är i
behov av fler arbetade timmar och inte färre. Familjeveckan är en dyr reform, dels i faktiska
utgifter för staten, men framför allt i de effekter som reformen väntas få för Sveriges
ekonomi. Vidare ser arbetsmarknads- och socialnämnden stora risker för Malmö stads
kompetensförsörjning och ekonomi, då ett stort antal arbetstimmar skulle försvinna i vår
egen organisation.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Magnus Olsson (S) yrkar bifall till Helena Nannes (M) yrkande.
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Helena Nannes (M) yrkande.
Ordförande finner att nämnden bifaller eget bifallsyrkande.
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 muntligen mot beslutet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






§277 Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas Ds
2020:24, STK-2020-1473
G-Tjänsteskrivelse Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Införandet
av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24 STK-2020-1473
Förslag till Yttrande Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24 STK-2020-1473
Införandet av en familjevecka påbörjas - familjedagspenning vid lov, studiedagar
och utvecklingssamtal, Ds 2020:24

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-12-17
Ärende: Remiss från Socialdepartementet – Införandet av en familjevecka
påbörjas Ds 2020:24, STK-2020-1473
ASN-2020-13899
Införandet av den s.k. familjeveckan är en dyr reform. Svårare ekonomiska tider väntar och då
gäller det att prioritera de offentliga utgifter som leder till att fler arbetar, lämnar utanförskap
och kan försörja sig själva. Allt annat är kontraproduktivt. Vi befarar även att reformen är
kostnadsdrivande för Malmö stad då korttidsvikarier ska rekryteras och utbildas samt att
kvaliteten på kommunens handläggning försämras med en sämre kontinuitet.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på föreliggande förslag till yttrande till förmån
för följande yttrande:
Kommunstyrelsen har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig
angående remiss från Socialdepartementet - Införande av en familjevecka påbörjas (Ds
2020:24).
Arbetsmarknads- och socialnämnden avstyrker de förslag som lämnas i promemorian.
Sverige och Malmö är i behov av fler arbetade timmar och inte färre. Familjeveckan är en
dyr reform, dels i faktiska utgifter för staten, men framför allt i de effekter som reformen
väntas få för Sveriges ekonomi.
Vidare ser arbetsmarknads- och socialnämnden stora risker för Malmö stads
kompetensförsörjning och ekonomi, då ett stort antal arbetstimmar skulle försvinna i vår egen
organisation.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande 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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§

378

Remiss - Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning, STK-2019-284

ASN-2020-12718
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående förslag
till Riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT, digitalisering och systemförvaltning.
Riktlinjerna har till syfte att stärka Malmö stads förmåga att genomföra
verksamhetsutveckling med IT för att effektivt kunna möta samhällsutmaningarna och
realisera målsättningarna i Det digitala Malmö. Riktlinjerna ska också säkerställa att området
IT och digitalisering fungerar utifrån den helhet som verksamhetsområdet kräver – framtiden
pekar mot en ökad integration mellan olika system och IT-plattformar.
Servicenämnden ansvarar för kommungemensam IT. Finansiering av kommungemensam IT
sker genom kommunbidrag till servicenämnden. Nämnderna ansvarar för att med beaktande
av stadens gemensamma digitaliseringsprogram anta en långsiktig planering för att genomföra
verksamhetsutveckling med IT.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 278.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande, med
tillägget att Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att det är av stor vikt att en samlat IT-organisation
på Serviceförvaltningen också innebär att stadens totala kostnader sänks. Det är inte rimligt att en samlad
organisation inte skulle kunna innebära någon form av effektivisering, och skickar in detta till
kommunstyrelsen.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar ett tillägg enligt följande: Arbetsmarknads- och socialnämnden anser
att det är av stor vikt att en samlad IT-organisation på Serviceförvaltningen också innebär att
stadens totala kostnader sänks. Det är inte rimligt att en samlad organisation inte skulle kunna
innebära någon form av effektivisering.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Helena Nannes (M) tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






§278 Remiss - Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning, STK-2019-284
G-Tjänsteskrivelse Remiss Riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT,
digitalisering och systemförvaltning
Förslag till yttrande- Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
Basleveranser och tjänster inom kommungemensam IT
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G-Tjänsteskrivelse - Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digtalisering och
systemförvaltning
IT-strategi för Malmö stad 2007
Program för Malmö stads digitalisering 2017-2022, det digitala Malmö
Protokollsutdrag - § 567 Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering
och systemförvaltning
Rapport utredning - Kommunövergripande IT och systemförvaltning ver 1.1
Remissförslag: Riktlinjer för IT och digitalisering
Riktlinjer för digital infrastruktur och IT samt digitalisering

Paragrafen är justerad
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§

379

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster

ASN-2020-7530
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Motion av Magnus
Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster senast den 30 december 2020.
Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att berörda nämnder ska utreda och
sedan införa avgifter för tolktjänster för de personer som varit i Sverige mer än två år, samt
att ge undantag för den enskilde som är synskadad, hörselskadad eller talskadad.
Enligt förvaltningslagen är en myndighet skyldig att använda tolk om det behövs för att den
enskilde ska kunna ta till vara sin rätt. Enligt kommunallagen får en kommun endast ta ut
avgift för tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla, om det följer av lag eller annan
författning. En sådan möjlighet att ta ut en avgift för tolk finns inte. Det skulle således vara
lagstridigt att ta ut avgift för tolk.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås nämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen i sin helhet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 279.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om att
avgiftsbelägga tolktjänster.
2.Arbetsmarknad- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3.Arbetsmarknad- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin
helhet.
Yrkanden

Magnus Olsson (SD) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

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

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

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






§279 Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga
tolktjänster
G-Tjänsteskrivelse Motion avgiftsbelägga tolkning
Förslag till yttrande Motion om att avgiftsbeslägga tolk
Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster

Paragrafen är justerad
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-7530

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Vi yrkade bifall till motionen. Det är svagt att övriga partier inte ens vill utreda vårt förslag.
Malmö stad lägger åtskilliga miljoner på tolktjänster. En rättighet som enligt vår uppfattningen
även missbrukas. En person som är fullt frisk och arbetsför och som varit i Sverige och Malmö
under många år, ska självklart inte behöva tolk. Om man detta till trots behöver en tolk är det
fullt rimligt att man betalar kostnaden för detta.
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
2020-12-18

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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§

380

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
upphöra med att betala ut skattemedel till organisationer som
har koppling till Muslimska brödraskapet STK-2020-897

ASN-2020-8141
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit en motion från Sverigedemokraterna.
Motionären beskriver varför Sverigedemokraterna anser att skattemedel inte ska gå till
organisationer som har någon form av samverkan eller association med organisationen
Muslimska brödraskapet. Motionären yrkar på att kommunfullmäktige i enlighet med
motionens intentioner ska ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att upphöra att
bevilja skattemedel till organisationer som har någon form av association eller samverkan
med Muslimska brödraskapet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar bidrag och ekonomiskt stöd till idéburna
organisationer med verksamhet inom arbetsmarknadsområdet och det sociala området.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har inte mottagit någon ansökan om ekonomiskt
stöd från Muslimska brödraskapet eller de organisationer som nämns och nämnden har inte
beviljat medel till någon av dessa organisationer.
Förvaltningen bedömer att Malmö stad har tydliga riktlinjer för bidrag och stöd till idéburen
sektor för såväl staden (STK-2018-74) som för arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN2019-9160). Förvaltningen menar att det inte är förenligt med riktlinjerna att göra
förhandsbedömningar av huruvida organisationer som inte har inkommit med en ansökan till
förvaltningen uppfyller Malmö stads krav för bidrag och stöd. Mot bakgrund av detta föreslår
förvaltningen att avslå motionens yrkanden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 280.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige
Yrkanden

Magnus Olsson (SD) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Helena Nanne (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång

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

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






§280 Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra
med att betala ut skattemedel till organisationer som har koppling till Muslimska
brödraskapet STK-2020-897
G-Tjänsteskrivelse Motion om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har koppling till Muslimska brödraskapet
Förslag till yttrande - Motion om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har koppling till Muslimska brödraskapet STK-2020-897
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut
skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: STK-2020-897 ASN-2020-8141

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut
skattemedel till organisationer som har koppling till Muslimska brödraskapet
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Det är bra att förvaltningen enligt egen
utsago inte beviljar stöd till föreningar med kopplingar till Muslimska brödraskapet. Dock delar
vi inte förvaltningens uppfattning när det gäller ”Förvaltningen menar att det inte är förenligt
med riktlinjerna att göra förhandsbedömningar av huruvida organisationer som inte har
inkommit med en ansökan till förvaltningen uppfyller Malmö stads krav för bidrag och stöd”
Vad finns det för anledning att göra en förhandsbedömning när våldsbejakande organisationer
söker bidrag? Det ska självklart vara ett nej direkt.
För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten
2020-12-18

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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§

381

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att
kartlägga värderingar i Malmös utanförskapsområden

ASN-2020-7763
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit motion av Magnus Olsson (SD) om att
genomföra kartläggning av värderingar i Malmös utanförskapsområden. Undersökningen bör
enligt motionen bland annat beröra synen på hederskultur, religionsfrihet, mänskliga
rättigheter, medborgerliga rättigheter och jämställdhet. Motionären föreslår vidare att
undersökningen genomförs under varje mandatperiod för att kunna mäta förändringar över
tid.
Till en socialnämnds uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i
kommunen, vilket klargörs i Socialtjänstlagen. Socialnämnden har emellertid inget
övergripande ansvar för upprätthållandet av grundläggande värderingar och respekten för
mänskliga rättigheter bland stadens invånare. Arbetsmarknads- och socialnämnden förfogar
endast över några av de arenor där möten med invånare sker, medan andra viktiga arenor
såsom skola, förskola, fritids- och kulturverksamheter och vuxenutbildning nås genom andra
nämnder.
Förvaltningen anser inte att det finns skäl att kartlägga värderingar i ekonomiskt och socialt
utsatta delar av Malmö och förslår därför att motionens båda yrkanden avslås.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 281.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
Yrkanden

Magnus Olsson (SD) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

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

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

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag






§281 Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga
värderingar i Malmös utanförskapsområden
G-Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga värderingar i
Malmös utanförskapsområden
Förslag till yttrande Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga värderingar i
Malmös utanförskapsområden
Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga värderingar i Malmös
utanförskapsområden

Paragrafen är justerad
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-7763

Reservation

Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga värderingar i Malmös utanförskapsområden
Vi yrkade bifall till motionen. I svaret på vår motion kan man läsa ”Till en socialnämnds
uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, vilket klargörs
i Socialtjänstlagen. Socialnämnden har emellertid inget övergripande ansvar för
upprätthållandet av grundläggande värderingar och respekten för mänskliga rättigheter bland
stadens invånare.”
Det är just det vi föreslår och vill göra, nämligen att Malmö stad ska göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållandena i kommunen. Det kan göras på flera olika sätt och bland annat genom
att kartlägga olika värderingar.

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
2020-12-18

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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§

382

Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om offentligt
drivna vårdboenden

ASN-2020-7610
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts tillfälle att inkomma med yttrande avseende
motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden.
I motionen framförs yrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Skånes
Kommuner, i stället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där
kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen framför i ärendet att det inte stämmer att vårdbolag
som ägs av kommunerna inte behöver upphandlas för att platserna ska kunna nyttjas av de
ägande kommunerna. Vidare framför förvaltningen behovet av en bredd av vårdalternativ för
att tillgodose behoven hos nämndens brukare. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt
för ett bolag att tillhandahålla den bredd av vårdalternativ som behövs för att täcka behoven,
oavsett om bolaget drivs av vinstintresse eller inte.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 282.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Helena Nanne (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Mats Högelius (V) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.
Janne Grönholm (MP) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Magnus Olsson (SD) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag, bifall mot avslag. Ordförande finner
att nämnden avslår föreliggande förslag.
Ordförande ställer proposition på Mats Högelius (V) yrkande, bifall mot avslag. Ordförande
finner att nämnden avslår Mats Högelius (V) yrkande.
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Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) m. fl. yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller Helena Nannes (M) m. fl. yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Sedat Arif (S), Ann-Marie Hansson (S), Anders Nilsson (S) och Pernilla Hagen (S) reserverar
sig muntligen mot beslutet.
Mats Högelius (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






§282 Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna
vårdboenden
G-Tjänsteskrivelse - Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna
vårdboenden
Förslag till yttrande - Remissvar angående motion från Anders Skans (V) om
offentligt drivna vårdboenden.
Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden

Paragrafen är justerad
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§

383

Granskning av arbetet med att förebygga avhysningar SR-20208

ASN-2019-18907
Sammanfattning

Malmö stadsrevisionen genomförde år 2019 en granskning av om arbetsmarknads- och
socialnämndens arbete med att förebygga avhysningar är ändamålsenligt. Stadsrevisionen
överlämnade en granskningsrapport, Fördjupad granskning. Arbetet med att förebygga
avhysningar, där revisionsfrågor, bedömningar och rekommendationer i syfte att förbättra
verksamheten framgick.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade i ett yttrande 20-03-26 vilka åtgärder som
planeras och som pågår utifrån stadsrevisionens rekommendationer. Revisorskollegiet har
begärt att nämnden senast 2020-01-15 redovisar vilka åtgärder som vidtagits och resultaten av
dessa.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 283.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende redovisning av åtgärder
utifrån Malmö stadsrevisions granskning av arbetet med att förebygga avhysningar enligt
förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Malmö stadsrevision.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag





§283 Granskning av arbetet med att förebygga avhysningar SR-2020-8
G-Tjänsteskrivelse Granskning av arbetet med att förebygga avhysningar
Förslag till yttrande Granskning av arbetet med att förebygga avhysningar

Paragrafen är justerad
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§

384

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef, informerar nämnden.
Beslut

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

385

Ansökan från Hassela Solidaritet till projektet Hassela
Movement 2.0 år 2021

ASN-2020-12997
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljade den 23 september 2020 (ASN-2020-11204)
Hassela Solidaritet 970 791 kronor för projektet Hassela Movement 2.0 under 2020. Det
beslutades även att beslut om eventuell finansiering för 2021 får beaktas i samband med
beredning av budget för 2021 och under förutsättning att föreningen inkommer med en
projektredovisning av Hassela Movement 2.0 för 2020 samt inkommer med projektplan och
budget för 2021.
Föreningen har inkommit med en förlängning av projektet Hassela Movement 2.0 för att
kunna erbjuda unga arbetslösa Malmöbor en mer kontinuerlig insats under 2021. Ansökan
avser 2 950 575 kronor för 2021. Föreningen har lång erfarenhet av att arbeta med
arbetsmarknadsinsatser och projekt för unga arbetslösa Malmöbor. Syftet med projektet är att
möta den ökande ungdomsarbetslösheten som sker på grund av coronapandemin.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 284.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden återremitterar ärendet för komplettering av ärendet
med resultat från Hassela Solidaritet.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av ärendet med resultat
från Hassela Solidaritet.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Helena Nannes (M) yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Hassela Solidaritet
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag §284 Ansökan från Hassela Solidaritet till projektet Hassela
Movement 2.0 år 2021
G-Tjänsteskrivelse Ansökan förlängning Hassela Movement 2.0
Bilaga 1 Budget 2021
Ansökan extra arbetsmarknadsinsatser 2021
Korrespondens avseende Förlängning 2021 Hassela Movement 2.0

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-12997

Ansökan från Hassela Solidaritet till projektet Hassela Movement 2.0 år 2021
Hassela Solidaritet har inkommit med en ansökan inför 2021 angående en förlängning av projektet
Hassela Movement 2.0. Ansökan avser 2.950.575 kr för totalt 60 deltagare under det kommande
året.
Vid ansökningar som avser fördelning av ekonomiska resurser är det viktigt för nämnden att beakta
både de sociala samt ekonomiska konsekvenserna innan beslut.
Förslaget i sin nuvarande form kommer innebära en totalkostnad för Malmö kommun om ungefär
49.000 kr per deltagare. Detta kan jämföras med kommunens kostnader för jobbspår-utbildningarna
som har en ungefärlig kostnad på 60.000 - 105.000 per utbildningsplats, efter vilken deltagarna vid
examen har en färdig yrkeskompetens riktad mot ett bristyrke.
Hassela Movement 2.0 har ett förväntat resultat på att 40% av deltagarna ska avsluta till arbete,
studier eller annan insats.
Med hänsyn till att Hassela även inräknar andra former av insatser förutom arbete och studier mot
sitt resultat blir det väldigt svårt att avgöra den faktiska effekten av projektet då vidare uppdelning
inte redovisas.
Sammantaget är det i nuläget omöjligt för Sverigedemokraterna att stödja ett anslag om medel till
Hassela Movement 2.0 då det förefaller allt för kostnadsineffektivt.

______________________
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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§

386

Förlängning av överenskommelse om idéburet offentligt
partnerskap MFF

ASN-2020-13520
Sammanfattning

Föreliggande ärende avser ett förslag på förlängning av pågående överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap med den ideella föreningen Malmö Fotbollförening (ASN2019-16223). Pågående överenskommelses löper ut 30 juni 2021 och förlängning av avtalet
måste ske minst 6 månader innan avtalet löper ut.
Överenskommelsens syfte och mål är att matcha individer inskrivna hos
arbetsmarknadsavdelningen till anställning via Malmö Fotbollförenings karriärverksamhet.
Föreslagen förlängning innebär två förändringar i förhållande till pågående avtal. Den första
förändringen är en förlängning av avtalstid från ett år (1 juli 2021 till 30 juni 2022) till ett och
ett halvt år (1 juli 2021 till 31 december 2021). Den andra förändringen är en ökning av
budget så att den motsvarar den löneökning som skett sen 2019.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 285.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till förlängningen av
överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarkands- och
socialnämnden i Malmö stad och Malmö Fotbollförening,
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Beslutet skickas till

Malmö Fotbollförening
Beslutsunderlag







§285 Förlängning av överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap MFF
G-Tjänsteskrivelse Förslag förlängning av Idéburet offentligt partnerskap Malmö
Fotbollsförening
Budget Karriärakademins matchningsverksamhet 2021-07-01 till 2022-12-31
Förslag till förlängning av IOP MFF 2021-07-01 till 2022-12-31
Verksamhetsbeskrivning Karriärakademin

Paragrafen är justerad
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§

387

Förlängning av Idéburet offentligt partnerskap Hela Människan Noomi

ASN-2020-13691
Sammanfattning

Föreliggande ärende avser ett förslag på en förlängning av pågående överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Hela Människan i Malmös verksamhet
Noomi. Överenskommelsen omfattar insatser för att minska tvångsarbete och sexuell
exploatering av framför allt kvinnor på thaimassagesalonger i Malmö (ASN-2019-17494). I
den pågående IOP:n finns utrymme att förlänga överenskommelsen med två plus ett år.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser ett behov av ytterligare insatser för målgruppen
och samarbetet över sektorsgränserna inom området bedöms fördelaktigt för alla parter.
Verksamheten Noomi är väletablerad och har ett gott samarbete med förvaltningen sedan
tidigare.
Enligt förslaget till förlängning av överenskommelsen finansierar arbetsmarknads- och
socialförvaltningen en samordnare som anställs av Hela Människan i Malmö, Noomi, med
350 000 kr per år. Förvaltningen ingår också i partnerskapet med del i en befintlig tjänst för
samordning av Malmö stads insatser.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 286.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förlängningen av överenskommelsen av
Idéburet offentligt partnerskap med Hela Människan Noomi.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Beslutet skickas till

Hela Människan i Malmö
Beslutsunderlag





§286 Förlängning av Idéburet offentligt partnerskap Hela Människan - Noomi
G-Tjänsteskrivelse Överenskommelse om förlängning av Idéburet Offentligt
Partnerskap Hela Människan -Noomi
Förslag till Överenskommelse om förlängning av offentligt idéburet partnerskap
Hela Människan- Noomi

Paragrafen är justerad
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§

388

Stärkt stöd till civilsamhället inom det sociala området med
anledning av Covid-19

ASN-2020-13704
Sammanfattning

För 2020 prognostiseras ett överskott för Malmö stad om 1 346 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige har beslutat att fördela 50 miljoner kronor från överskottet för att stärka
Malmös föreningar och civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta
isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden (STK-202093). Av dessa 50 miljoner fördelas 7,5 miljoner kronor till arbetsmarknads- och
socialnämnden.
I föreliggande ärende föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen en fördelning av dessa
7,5 miljoner. Förvaltningen föreslår att medlen ges i form av ett stärkt stöd till idéburna
organisationer med verksamhet inom det sociala området med anledning av covid-19.
Verksamheter inom det sociala området erbjuder stöd, hjälp, gemenskap och insatser för
människor i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Förvaltningen bedömer att
verksamheterna är betydelsefulla för att bryta isoleringen samt stärka tryggheten och den
sociala sammanhållningen i staden.
Förvaltningen föreslår att fördela stödet utifrån två kategorier: en generell förstärkning och en
extra förstärkning. Som generell förstärkning med anledning av covid-19 föreslår
förvaltningen att fördela 3 004 500 kr till totalt 26 organisationer. Som en extra förstärkning
med anledning av covid-19 föreslår förvaltningen att fördela 4 494 000 kr till totalt 11
organisationer.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 287.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Drivkraft Malmö 50 000 kr i generell
förstärkning med anledning av covid-19.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Föreningen Maracana 25 000 kr i generell
förstärkning med anledning av covid-19.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar KFUM KIOSK 25 000 kr i generell
förstärkning med anledning av covid-19.
4.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar RFSL Malmö 175 000 kr i generell
förstärkning med anledning av covid-19.
5.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Rädda barnens lokalförening 50 000 kr i
generell förstärkning med anledning av covid-19.
6.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Svenska Kyrkans verksamhet Kraftstationen
25 000 kr i generell förstärkning med anledning av covid-19.
7.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Vi som förlorat barn 10 000 kr i generell
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förstärkning med anledning av covid-19.
8.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar FMN Malmö 135 000 kr i generell
förstärkning med anledning av covid-19.
9.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Gatutidningsförsäljarnas förening i Skåne
40 000 kr i generell förstärkning med anledning av covid-19.
10.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Immanuelsförsamlingen 15 000 kr i generell
förstärkning med anledning av covid-19.
11.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Juridikcentrum 5 000 kr i generell
förstärkning med anledning av covid-19.
12.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Kamratföreningen NU 20 000 kr i generell
förstärkning med anledning av covid-19.
13.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Kamratföreningen Comigen 225 000 kr i
generell förstärkning med anledning av covid-19.
14.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar KRIS 50 000 kr i generell förstärkning med
anledning av covid-19.
15.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Det fria sällskapet Länkarna i Malmö
237 000 kr i generell förstärkning med anledning av covid-19.
16.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Räddningsmission/Malmö international
church 30 500 kr i generell förstärkning med anledning av covid-19.
17.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Somalilandsförening i Malmö 25 000 kr i
generell förstärkning med anledning av covid-19.
18.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Spelberoendes förening Malmö 264 000 kr i
generell förstärkning med anledning av covid-19.
19.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Kvinno- och ungdomsjouren Öresund
400 000 kr i generell förstärkning med anledning av covid-19.
20.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar FemCenter Malmö 345 000 kr i generell
förstärkning med anledning av covid-19.
21.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Föreningen Malmö kvinnojour 410 000 kr i
generell förstärkning med anledning av covid-19.
22.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Kvinnorättsförbundet 115 000 kr i generell
förstärkning med anledning av covid-19.
23.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Hela Människan Malmö – Noomi 155 000
kr i generell förstärkning med anledning av covid-19.
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24.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Trans- och tjejjouren i Malmö 135 000 kr i
generell förstärkning med anledning av covid-19.
25.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar VOOV 12 500 kr i generell förstärkning
med anledning av covid-19.
26.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Winnet 25 000 kr i generell förstärkning med
anledning av covid-19.
27.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar BUFFF Skåne 200 000 kr i extra
förstärkning med anledning av covid-19.
28.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Malmökretsen av Svenska Röda korset
284 000 kr i extra förstärkning med anledning av covid-19.
29.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Gatans Lag 112 000 kr i extra förstärkning
med anledning av covid-19.
30.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar RFHL 168 000 kr i extra förstärkning med
anledning av covid-19.
31.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Stiftelsen Skåne Stadsmission 1 000 000 till
verksamheten Café David, 300 000 kr till verksamheten Unga Forum, 400 000 kr till
verksamheten Crossroads samt 300 000 kr till verksamheten värmestuga vuxen i extra
förstärkning med anledning av covid-19.
32.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Ensamkommandes förbund 500 000 kr i
extra förstärkning med anledning av covid-19.
33.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Svenska kyrkan – Mariakyrkan 200 000 kr i
extra förstärkning med anledning av covid-19.
34.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar QvinnoQulan Malmö 130 000 kr i extra
förstärkning med anledning av covid-19.
35.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Fryshuset i Malmö 300 000 kr till
verksamheten Värmestuga Ung i extra förstärkning med anledning av covid-19.
36.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Svenska Röda korset 400 000 kr till
barnverksamheten på behandlingscentret för krigs- och tortyrskadade i extra förstärkning
med anledning av covid-19.
37.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Pingstförsamlingen 300 000 kr till
verksamheten Vinternatt i extra förstärkning med anledning av covid-19.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar att de 300 000 kr som föreslås till Fryshuset i Malmö (Värmestuga
Ung), de 400 000 kr som föreslås till Stiftelsen Skåne Stadsmission (Crossroads), de 300 000
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kr som föreslås till Stiftelsen Skåne Stadsmission (Värmestuga Vuxen) samt de 300 000 kr
som föreslås till Pingstförsamlingen (Vinternatt) istället fördelas mellan FemCenter Malmö,
Föreningen Malmö Kvinnorjour, Kvinnorättsförbundet, Hela Människan Malmö-Noomi,
Trans- och tjejjouren i Malmö, VOOV, Winnet samt Kvinno- och ungdomsjouren Öresund
(ATIM) med 162 500 kr vardera.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förslaget i sin helhet.
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 eget bifallsyrkande mot Magnus Olssons (SD)
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller eget bifallsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

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








§287 Stärkt stöd till civilsamhället inom det sociala området med anledning av
Covid-19
G-Tjänsteskrivelse Stärkt stöd inom det sociala området med anledning av Covid19
Protokollsutdrag - § 222 Delårsrapport 2020 Malmö stad med särskilt yttrande från
V och MP samt skriftlig reservation från SD
G-Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2020 Malmö stad
Bilaga 1 - Förslag till fördelning
Delårsrapport 2020 Malmö stad (slutlig efter KF)

Paragrafen är justerad
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-13704

Stärkt stöd till civilsamhället inom det sociala området med anledning av Covid-19
Varje slösad skattekrona är en stöld från Malmöborna. Detta bör vara ett övergripande mantra
vid varje beslut som berör Malmöbornas skattepengar.
Sverigedemokraterna menar att Moderaternas förslag till omfördelning är bra och fullt rimligt.
Det som detta till trots föranleder ett avslag på ärendet är att det finns ett antal
föreningar/organisationer som beviljas stöd som vi inte kan ställa oss bakom. Dessutom hade
vi ett annat yrkande/förslag i kommunfullmäktige som inte vann gehör.

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
2020-12-18

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 2020-11-17
Stärkt stöd till civilsamhället inom det sociala området med anledning
av Covid-19
ASN-2020-13704
Moderaterna och Centerpartiet vill inledningsvis lyfta problematiken med nämndens hantering av
ärendet. När delårsrapporten hanterades i kommunstyrelsen deltog vi inte i beslutet som bland annat
innebar att fördela 7.5 miljoner kronor till arbetsmarknads- och socialnämnden eftersom förslagen i
princip låg på bordet när mötet inleddes. I kommunfullmäktige ställde vi oss bakom fördelningen. Nu
ska dessa 7.5 miljoner kronor i sin tur fördelas av arbetsmarknads- och socialnämnden till
civilsamhället. Underlaget är tyvärr bristfälligt och saknar motivering till varför olika organisationer har
fått höjda kostnader på grund av pandemin. Nämnden hänvisas helt och hållet till att förvaltningen har
gjort en bedömning. Det är säkert så att den bedömning som förvaltningen har gjort är rimlig, men det
blir märkligt när det är nämnden som ska fatta beslut och nämnden inte ges utrymme att också göra en
bedömning. Om det inte hade varit för den tidspress som råder kring ärendet hade vi yrkat återremiss
för att komplettera underlaget med mer information så att nämnden hade kunnat fatta ett mer
välgrundat beslut.
Vi yrkade istället på en rad justeringar. Kvinnojourerna i Malmö bedriver ett enormt viktigt arbete
under pandemin. Det är dessutom ett arbete som har ökat i volym, då en av konsekvenserna av
pandemin och den ökade isoleringen är ökat våld i nära relationer. Därför vill vi se ett ökat stöd till
kvinnojourer och liknande verksamhet. Dessa fanns inte ens med bland de organisationer som i ärendet
får ta del av det extra stödet. Samtidigt ställer vi oss frågande till ökade resurser för värmestugorna, vars
IOP beslutades så sent som i november, utan något resonemang kring ökade kostnader på grund av
covid-19. Yrkandet var följande:
Att de 300 000 kr som förslås till Fryshuset i Malmö (Värmestuga Ung), de 400 000 kr som föreslås till
Stiftelsen Skåne Stadsmission (Crossroads), de 300 000 kr som föreslås till Stiftelsen Skåne
Stadsmission (Värmestuga Vuxen) samt de 300 000 kr som föreslås till Pingstförsamlingen (Vinternatt)
istället fördelas mellan FemCenter Malmö, Föreningen Malmö Kvinnorjour, Kvinnorättsförbundet,
Hela Människan Malmö-Noomi, Trans- och tjejjouren i Malmö, VOOV, Winnet samt Kvinno- och
ungdomsjouren Öresund (ATIM) med 162 500 kr vardera.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande 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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§

389

Attestinstruktion för arbetsmarknads- och socialnämnden

ASN-2020-14219
Sammanfattning

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska varje nämnd besluta om attestförteckning där
nämnden utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa.
Attestförteckningen hålls aktuell varför en justering föreslås utifrån den nya organiseringen
och som en konsekvens av beslutade riktlinjer för ekonomisk styrning.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 288.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslag till attestförteckning att börja gälla
2021-01-01.
Beslutsunderlag







§288 Attestinstruktion för arbetsmarknads- och socialnämnden
G-Tjänsteskrivelse Attestinstruktion för arbetsmarknads- och socialnämnden
Attestinstruktion arbetsmarknads och socialnämnden
Attestreglemente för Malmö stad
Tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Malmö stad

Paragrafen är justerad
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§

390

Översyn av förteckning avseende åtgärder som ingår i
begreppet nödvändig tandvårdsbehandling

ASN-2020-14273
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2019-12-18 om Förteckning över åtgärder
som ingår i begreppet nödvändig tandvårdsbehandling och som kan ersättas efter prövning
enligt socialtjänstlagen (2001:453). Förteckningen är ett hjälpmedel för behandlande
tandläkare vid upprättande av kostnadsförslag samt för arbetsmarknads- och
socialförvaltningen vid prövning av kostnadsförslaget i samband med ansökan från enskild
om ekonomiskt bistånd till kostnader för tandvård. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV) har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet till 15 januari 2021 för att
ytterligare förbättra regelverket. Det har därför varit aktuellt för arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att utreda om ändringarna påverkar den förteckning som nämnden 201912-18 tidigare beslutat om.
Förvaltningens utredning påvisar endast behov av mindre, språkliga justeringar av
förteckningen för att uppnå överensstämmelse med formuleringarna i föreskriften om statligt
tandvårdsstöd. Förvaltningens förslag inkluderar även att åtgärdsförteckningen kompletteras
med en kolumn som syftar att uppmärksamma handläggande tjänsteperson på de
kommentarer kring ersättningsberättigande som finns angivet i föreskriften om statligt
tandvårdsstöd när en kombination av tandvårdsåtgärder föreslås ingå i behandlingen.
Därutöver vidareutvecklar förvaltningen rubriksättning och den informationstext som föregår
den åtgärdsförteckning som nämnden fattar beslut om.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 289.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer reviderad förteckning över åtgärder som
ingår i begreppet nödvändig tandvårdsbehandling och att Information vid ansökan om
ekonomiskt bistånd till nödvändig tandvårdsbehandling enligt socialtjänstlagen börjar gälla
2021-01-15.
Reservationer och särskilda yttranden

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







§289 Översyn av förteckning avseende åtgärder som ingår i begreppet nödvändig
tandvårdsbehandling
G-Tjänsteskrivelse - Översyn av förteckning avseende åtgärder som ingår i
begreppet nödvändig tandvårdsbehandling
Bilaga 1. FÖRSLAG Nödvändig tandvårdsbehandling 2021-01-15
Bilaga 2. Tandvårdsförteckning beslutad av ASN 2019-12-18
Information från TLV Ändringar tandvårdsstöd

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-14273

Översyn av förteckning avseende åtgärder som ingår i begreppet nödvändig
tandvårdsbehandling
Under 2019 beviljade Malmö stad 15,8 miljoner i ekonomiskt bistånd för tandvårdskostnader.
Från nuvarande prognoser förefaller det sannolikt att även 2020 kommer att utfalla med en
motsvarande kostnad för Malmös skattebetalare.
Då tandvård faller utanför ramarna för den ordinarie sjukvården är det många som avstår att gå till
tandläkaren på grund av de relativt stora kostnader det kan föra med sig även vid mindre ingrepp
samtidigt som de som vistas i landet illegalt eller med ekonomiskt bistånd får nödvändig tandvård
subventionerad.
Det är viktigt att understryka att tandvårdssystemet är finansierad av skattebetalarna. Det förefaller
därför inte rimligt att personer med stöd i form av ekonomiskt bistånd har större möjligheter att
erhålla tandvård än personer som betalar in skatt vilket är verklighet i många fall idag.
Sverigedemokraterna kommer aldrig acceptera att de som bidrar till att bygga upp samhället blir
bortprioriterade. Med vår politik kommer vi både minska omkostnaderna för kommunen samtidigt
som tandvården blir billigare och mer tillgänglig för de som förvärvsarbetar i staden.

______________________
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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§

391

Revidering av sammanträdesdagar arbetsmarknads- och
socialnämnden 2021

ASN-2020-14733
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde nämndens sammanträdestider för år 2021
enligt beslut 2020-10-22, § 305. I ärendet finns förslag på revidering av sammanträdestider för
oktober 2021. Ändringar föreslås enligt följande: Arbetsutskottets sammanträde den 13
oktober kl. 9.00 ändras till den 13 oktober kl. 14.00. Nämndsammanträdet den 27 oktober kl
9.00 ändras till den 29 oktober kl. 9.00.
Enligt reglemente 54 § 1 stycket beslutar nämnden om tid och plats för sina sammanträden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 290.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderar tidigare fastställd sammanträdestid för
arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott den 13 oktober 2021 kl. 9.00 till den 13
oktober 2021 kl 14.00.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderar tidigare fastställd sammanträdesdag för
arbetsmarknads- och socialnämnden den 27 oktober 2021 kl 9.00 till den 29 oktober 2021 kl
9.00.
Beslutsunderlag




§290 Revidering av sammanträdesdagar arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
G-Tjänsteskrivelse Revidering av sammanträdesdagar arbetsmarknads- och
socialnämnden 2021

Paragrafen är justerad
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§

392

Val till arbetsmarknads- och socialnämndens
myndighetsutskott 1

ASN-2020-15334
Sammanfattning

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

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Louise Arndt (MP) till ersättare 5, efter Janne
Grönholm, i myndighetsutskott 1 från och med 21-01-01 till och med 21-07-31.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Val till arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott
1

Paragrafen är justerad
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§

393

Fördelning av riksnormens poster 2021

ASN-2020-15331
Sammanfattning

Beloppen för riksnormen beslutas av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som
mininivå för de behov som riksnormen avser täcka. Riksnorm 2021 har räknats upp med 0,3
procent jämfört med riksnorm 2020.
Socialstyrelsen hade fram till riksnorm 2011 i uppdrag att fördela summan av riksnormen på
de olika behovsposterna som normen avser. Från och med 2012 har Socialstyrelsen årligen
publicerat information om riksnormen som återspeglar skrivningarna i
socialtjänstförordningen (2001:937), det vill säga belopp för personliga kostnader som
preciseras utifrån ålder på barn och skolungdomar samt aktuella belopp för vuxna
ensamstående eller sammanboende. Riksnormen inkluderar även belopp avseende
gemensamma hushållskostnader beroende på hur många personer som hushållet omfattar.
Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat om fördelning av behovsposter inom riksnorm 2012
till 2017, därefter har arbetsmarknads- och socialnämnden årligen fattat motsvarande beslut.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om fördelning av behovsposter i riksnorm
2021 i enlighet med förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

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





G-Tjänsteskrivelse ASN 201217 Fördelning av riksnormens poster 2021
Bilaga 1. Fördelning behovsposter riksnormen 2021 FÖRSLAG 201217
Bilaga 2. Fördelning behovsposter riksnormen 2020 enligt beslut i ASN 191128

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-11-17
Fördelning av riksnormens poster 2021
ASN-2020-15331
Moderaterna och Centerpartiet har inget att erinra mot det förslag till fördelning av riksnormens poster
som förvaltningen presenterat avseende 2021. Givetvis kan det finnas synpunkter på riksnormens
nivåer, men det är ingenting som kan påverkas från stadens sida eftersom riksnormen beslutas av
regeringen. Vi vill dock lyfta problematiken med hanteringen av riksnormens poster sedan radio- och
TV-avgiften avskaffades den 1 januari 2019.
I riksnormen finns en post som idag heter ”Dagstidning och telefon”. Den gick tidigare under namnet
”Dagstidning, telefon och TV-licens”. När radio- och TV-avgiften avskaffades ströks den alltså från
posten i riksnormen. Det är i sig rätt och riktigt. Vad regeringen däremot inte gjorde var att också
justera ned beloppet.
Skillnaden mellan den tidigare radio- och TV-avgiften och dagens skatt är att personer som går på
ekonomiskt bistånd betalade den tidigare avgiften men inte betalar dagens skatt. I praktiken innebär det
att riksnormen för försörjningsstöd höjdes med drygt 2000 kronor per hushåll och år. Det är orimligt
att betala ut bidrag för en kostnad som inte finns och orimligt att lägga denna kostnad på kommunerna
som inte har något annat val än att följa riksnormen.
Vi vet att denna problematik har lyfts från flera håll, inte minst inom SKR. Vi väntar fortfarande på att
regeringen ska lyssna på kommunerna och befria alla från denna kostnadsökning helt utan förankring i
verkliga behov.

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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§

394

Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ
angående utveckling av Malmö stads hemlöshetskartläggning

ASN-2020-15470
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) har lämnat in ett nämndsinitiativ: Utveckla
Malmö stads hemlöshetskartläggningar
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda hur
Socialstyrelsens nuvarande (2011 års) definition av hemlöshet kan användas i Malmö stads
lokala hemlöshetskartläggning.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden inför kommande hemlöshetskartläggning uppdrar åt
förvaltningen att mäta: vuxna och barn i Malmö stads övertags- och genomgångslägenheter
med kommunala andrahandskontrakt.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning
inför kommande nämndssammanträde.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar att nämnden överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning inför
kommande nämndssammanträde.
Beslutsunderlag



Nämndsinitiativ angående utveckling av Malmö stads hemlöshetskartläggning

Paragrafen är justerad
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§

395

Borttagen på grund av personuppgifter.

ASN-2020-15138

Paragrafen är justerad

79

§

396

Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Malmö stad

ASN-2020-15683
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit meddelande om tillsyn enligt alkohollagen
från Länsstyrelsen, med anledning av arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 19
november 2020 § 349 ”Nämndinitiativ angående tolkning av alkohollagen”.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden sänder yttrandet till Länsstyrelsen i Skåne.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Yttrandet skickas till skane@lansstyrelsen.se senast den 22 december 2020.
Paragrafen är justerad
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§

397

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19188

Paragrafen är justerad
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§

398

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19205

Paragrafen är justerad
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§

399

Information från förvaltningsdirektören

Britt-Marie Pettersson informerar.
Sammanfattning

- Informationen om läget i förvaltningen avseende covid-19. Ökad smittspridning i Skåne,
Malmö och i förvaltningen. Verksamheten i förvaltningen följer upprättade rutiner samt
myndigheternas rekommendationer. Förvaltningen klara fortfarande att upprätta
verksamhetens dagliga drift. Fler medarbetare än tidigare uppmanas arbeta hemifrån för att
minska smittspridningen ytterligare.
- Det finns nu förslag till datum för verksamhetsdagar, 18/3 och 21/10, temadagar 6/5 och
16/9 och budgetkonferens 3/12. Underlag för beslut vid nämndens sammanträde i januari
2021.
- Lotta Heckley, controller, informerar nämnden om inlämnade förslag från
budgetkonferensen den 3 december och förvaltningens förslag till hantering av dessa.
- Urban Andersson, rf HR-chef, informerar nämnden om årets resultat av medarbetarenkäten
i förvaltningen.
- Marcus Eriksson, avdelningschef och Jonas Magnusson, enhetschef informerar nämnden
om IOP.
Beslutsunderlag
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Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ
angående ökat stöd till utsatta män i Malmö

ASN-2020-15831
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) har lämnat in ett nämndsinitiativ: Öka stödet till
utsatta män i Malmö
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inled ett samarbete
med befintlig mansjour i Skåne, med syftet att starta upp och etablera en stödverksamhet
med tillhörande stödboende för utsatta män i Malmö.
Om nämnden beslutar att bifalla att-sats ett yrkar Sverigedemokraterna
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma
till nämnden med ett förslag till hur en mansjour i Malmö kan inrättas och finansieras.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma
med ett förslag till hur ett stödboende för utsatta män i Malmö kan inrättas och finansieras.

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning
inför kommande nämndssammanträde.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar att nämnden överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning inför
kommande nämndssammanträde.
Paragrafen är justerad
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Föreläggande från Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 15878-20
gällande upphandlingsskadeavgift.

ASN-2020-15924
Sammanfattning

Konkurrensverket uppmärksammade i samband med en granskande reportageserie i SVT
Skåne december 2018 att Malmö stad, i strid med gällande upphandlingsbestämmelser, köpt
boende med stöd utan föregående annonsering. Sedan dess har arbetsmarknads- och
socialnämnden varit föremål för granskning gällande arbetsmarknads- och
socialförvaltningens inköp av boende med stöd.
Aktuellt ärende inkom till förvaltningen 2020-12-15 och avser ett föreläggande från
Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 15878-20 gällande upphandlingsskadeavgift.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrande avseende Föreläggande från
Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 15878-20 gällande upphandlingsavgift.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till förvaltningsrätten.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

www.domstol.se/kontaktformular.
Beslutsunderlag
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