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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-01-28 kl. 09:00

Plats

Kungsgatan 13 / Teams
Sammanträdet inleds i hörsalen, Kungsgatan 13, med behandling av
samtliga individärenden. Efter det behandlas övriga ärenden i mötesrum
5130, Kungsgatan 13, där det finns möjlighet med deltagande på distans
via Teams.

Ordförande

Sedat Arif (S)

Ledamöter

Joel Laguna (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S)
Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)

Ersättare

Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Felicia Siecke (SD)

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Rebecca Setterberg
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1.

Val av protokolljusterare och tid för justering

Föreslagen tid för justering är 4 februari 2021.
2.

Fastställande av dagordning

3.

Yttrande till Kammarrätten i Göteborg

ASN-2021-769
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


4.

Beslutsunderlag daterat 2021-01-22
Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 a §
Föräldrabalken

ASN-2021-619
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


5.

Beslutsunderlag daterat 2021-01-13
Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 a §
Föräldrabalken

ASN-2021-620
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


6.

Beslutsunderlag daterat 2021-01-12
Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 9 §
Föräldrabalken
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ASN-2021-624
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


7.

Beslutsunderlag daterat 2021-01-13
Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 9 §
Föräldrabalken

ASN-2021-695
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


8.

Beslutsunderlag daterat 2021-01-13
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 2 kap. 7
§ punkt 1

ASN-2021-607
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


9.

Beslutsunderlag daterat 2020-12-14
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 2 kap. 7
§ punkt 1

ASN-2021-608
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


10.

Beslutsunderlag daterat 2020-12-22
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 2 kap. 7
§ punkt 1
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ASN-2021-610
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


11.

Beslutsunderlag daterat 2020-12-22
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 2 kap. 7
§ punkt 1

ASN-2021-611
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


12.

Beslutsunderlag daterat 2020-12-17
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 2 kap. 7
§ punkt 1

ASN-2021-612
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


13.

Beslutsunderlag daterat 2020-12-17
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 2 kap. 7
§ punkt 1

ASN-2021-613
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


14.

Beslutsunderlag daterat 2020-12-22
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 2 kap. 7
§ punkt 1
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ASN-2021-615
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


15.

Beslutsunderlag daterat 2021-01-08
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1
Föräldrabalken

ASN-2021-99
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


16.

Beslutsunderlag daterat 2020-12-22
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1
Föräldrabalken

ASN-2021-100
Sammanfattning

Föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag


17.

Beslutsunderlag daterat 2020-12-22
Yttrande i mål om beslut om återkallelse av serveringstillstånd enligt
akohollagen

ASN-2021-271
Sammanfattning

Från tillståndsenheten föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag




Yttrande i mål om beslut om återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen
§3 Yttrande i mål om beslut om återkallelse av serveringstillstånd enligt
akohollagen
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18.

Åtgärd enligt 9 kap. 18 § alkohollag (2010:1622)

ASN-2020-16468
Sammanfattning

Från tillståndsenheten föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag



19.

§4 Åtgärd enligt 9 kap. 18 § alkohollag (2010:1622)
Tjänsteutlåtande åtgärd enligt 9 kap. 18 § alkohollag
Åtgärd enligt 9 kap. 18 § alkohollag (2010:1622)

ASN-2020-16469
Sammanfattning

Från tillståndsenheten föreligger utredning och förslag till beslut.
Beslutsunderlag



20.

§5 Åtgärd enligt 9 kap. 18 § alkohollag (2010:1622)
Tjänsteutlåtande åtgärd enligt 9 kap. 18 § alkohollag
Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare
för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan
lämplig person 2021-01-28

ASN-2020-16246
Sammanfattning

Då ett barn har placerats utanför hemmet av socialnämnden, i familjehem eller i hem för vård
eller boenden, kan socialnämnden ansöka om att barnbidrag och underhållsstöd betalas ut till
familjehemmet eller till socialnämnden.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om ändrad utbetalning från
Försäkringskassan gällande ansökan ASN-2020-16246, handlingarna 1-16.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse - ASN 2021-01-28 Begäran till Försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare för barn-bidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan
lämplig person
Innerstaden - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Innerstaden - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Väster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Norr - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Norr - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
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21.

Öster - Ansökan till Försäkringskassan om ändrad betalningsmottagare av
barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Öster - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Söder - Begäran till Försäkringskassan om ändrad utbetalning av barnbidrag
Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som
får vård eller boende bekostat av det allmänna, Ds 2020:27

ASN-2020-15801
Sammanfattning

Regeringskansliet har berett Malmö stad möjlighet att yttra sig över förslag om att
efterlevandestöd inte ska lämnas för barn eller unga som får vård eller boende som bekostas
av det allmänna, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller
som får vård eller boende inom socialtjänsten.
Enligt socialförsäkringsbalken är efterlevandestöd ett grundläggande skydd för de barn vars
föräldrar avlidit som inte får barnpensionen eller där denna behöver kompletteras.
Föreliggande förslag förordar att bestämmelserna ska komma att motsvara vad som gäller för
underhållsstöd till barn och unga i jämförbara situationer. Detta innebär att efterlevandestöd
inte ska lämnas för barn eller unga som får vård eller boende som bekostas av det allmänna,
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller som får vård
eller boende inom socialtjänsten.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att förslaget innebär en större likställdhet
mellan barn som har underhållstöd respektive efterlevandestöd samt ett förtydligande för
socialtjänsten som underlättar rättssäkra bedömningar avseende det grundläggande behovet
av försörjning för barn och unga. De föreslagna övergångsbestämmelserna får dock
konsekvenser som inte blivit belysta i förslaget. Det vore därför rimligare att föreslaget
slutdatum gällde utan övergångsbestämmelser.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-01-14 §18
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende remiss från
Socialdepartementet – Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det
allmänna. Ds 2020:27, enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag







22.

§18 Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får vård eller
boende bekostat av det allmänna, Ds 2020:27
G-Tjänsteskrivelse Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna
Förslag till yttrande Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna
Promemoria - Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det
allmänna Ds 2020:27
Remissmissiv från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får vård
eller boende bekostat av det allmänna, Ds 2020:27
Redovisning av internationellt arbete 2020

ASN-2020-14092
Sammanfattning

Varje år sammanställs Malmö stads internationella arbete till kommunstyrelsen med syfte att
tydliggöra nyttan med den internationella verksamheten i kommunen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har uppdragits av kommunstyrelsen att redovisa
förvaltningens internationella arbete under 2020.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar redovisningen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag



23.

G-Tjänsteskrivelse ASN 210128 Redovisning av internationellt arbete 2020
Redovisning av internationellt arbete 2020, Arbetsmarknads- och socialnämnden
Rapportering avseende stimulansmedel inom området psykiskt
hälsa år 2020 samt planering för år 2021

ASN-2020-12563
Sammanfattning

Malmö stad har beviljats statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa för år 2020.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redogör för hur dessa medel använts samt presenterar
ett utkast till handlingsplan inom området för år 2021.
Rapporten överlämnas till funktionsstödsnämnden då denna nämnd sedan 2017-05-01 har
ansvar för fördelning av dessa stimulansmedel samt för Malmö stads samlade
återrapportering till Sveriges Kommuner och Regioner hur medlen använts.
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Funktionsstödsnämnden har även ansvar för att rekvirera och administrera stimulansmedel
för år 2021 (STK-2017-92).
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-01-14 §21
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Rapportering av
stimulansmedel inom området psykisk hälsa år 2020 samt planering för år 2021.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar rapporten till Funktionsstödsnämnden för
Malmö stads samlade rapportering till Sveriges kommuner och Regioner.
Beslutsunderlag






24.

§21 Rapportering avseende stimulansmedel inom området psykiskt hälsa år 2020
samt planering för år 2021
G-Tjänsteskrivelse - Rapportering avseende stimulansmedel inom området psykisk
hälsa år 2020 samt planering för år 2021
Längemensam Handlingsplan Uppföljning vuxna 2019
Länsgemensam Handlingsplan Barn och unga Uppföljning 2019
Uppdrag psykisk hälsa 2020 års handlingsplan
Granskning av ekonomiskt bistånd, SR-2019-82

ASN-2019-19470
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde under hösten 2019 en fördjupad granskning av ekonomiskt
bistånd. I sin rapport lyfte revisionen ett flertal av förvaltningen och nämnden identifierade
utvecklingsområden som det i flera avseenden, precis som framgick av granskningen, redan
hade påbörjats ett förbättringsarbete kring.
Revisorskollegiet har i samband med att de beslutat om granskningsrapporten anmodat
arbetsmarknads- och socialnämnden att inkomma med två yttranden enligt särskild mall.
Nämnden beslutade om och skickade ett första yttrande till revisorskollegiet mars 2020 där
planerade åtgärder samt förväntad effekt av dessa redovisades. I det nu aktuella andra
yttrandet redogörs för vilka åtgärder som genomförts, vilken effekt dessa åtgärder har haft på
verksamheten samt eventuellt ytterligare planerade åtgärder.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-01-14 §15
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Fördjupad granskning
ekonomiskt bistånd enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.
Beslutsunderlag



§15 Granskning av ekonomiskt bistånd, SR-2019-82
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25.

G-Tjänsteskrivelse Uppföljande yttrande till revisorskollegiet Granskning av
ekonomiskt bistånd, SR-2019-82
Yttrande - ASN 200326 - Granskning av ekonomiskt bistånd, SR-2019-82
Förslag till yttrande - Granskning av ekonomiskt bistånd, SR-2019-82
Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation

ASN-2020-800
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden gav vid sitt sammanträde den 24 september 2019
arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att revidera Plan för kvinnofrid och mot
våld i nära relation 2016 - 2020. Uppdraget ingick som en del av ärendet Årlig översyn av
styrdokument ASN-2019-275.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har i dialog med berörda förvaltningar, externa
aktörer och idéburna organisationer arbetat fram ett förslag till reviderad plan för kvinnofrid
och mot våld i nära relation.
För att planen ska få bred förankring och ett innehåll som är relevant för hela staden föreslås
arbetsmarknads- och socialnämnden att utan eget ställningstagande skicka planen Fri från
våld- en gemensam angelägenhet. Plan för barn- och kvinnofrid och mot våld i nära relation,
hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel 2021–
2026 på remiss till berörda nämnder och bolag.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-01-14 §26
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar utan eget ställningstagande förslag till
reviderad plan med titeln, Fri från våld – en gemensam angelägenhet 2021-2026, på remiss till
berörda nämnder, helägda kommunala bolag och externa samarbetspartners med svar senast
den 30 april 2021.
Beslutsunderlag





26.

§26 Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
G-Tjänsteskrivelse ASN 210128 - Reviderad plan för kvinnofrid och mot våld i
nära relation
Fri från våld- en gemensam angelägenhet. Plan för barn- och kvinnofrid och mot
våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sex mot
ersättning och människohandel 2021–2026
Följebrev reviderat efter AU
Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Malmö stad
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ASN-2020-15683
Sammanfattning

Länsstyrelsen har inlett en tillsyn enligt alkohollagen med anledning av arbetsmarknads- och
socialnämndens beslut den 19 november 2020 § 349 ”Nämndinitiativ angående tolkning av
alkohollagen”. Nämnden har den 18 december 2020 yttrat sig över frågor som Länsstyrelsen
ställt inom ramen för tillsynsärendet.
Förslag till beslut

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




27.

G-Tjänsteskrivelse ASN 20210128 Tillsyn enligt alkohollagen i Malmö stad;
kompletterande frågor
Yttrande ASN 2021-01-28 till Länsstyrelsen angående tillsyn enligt alkohollagen i
Malmö stad
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring, STK-20201590

ASN-2020-16004
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit nämndinitiativ avseende krisstöd till
Malmös besöksnäring med anledning av rådande pandemi.
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmodas att yttra sig över punkt två i nämndinitiativet.
Under 2020 har det kommit in få anmälningar om catering. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningens bedömning att de ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt införande
av avgiftsbefrielse vid anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering till slutna
sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten, är små.
Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att ett eventuellt beslut om avgiftsbefrielse bör
vara tidsbegränsat.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ASN 21-01-28 Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös
besöksnäring
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28.

Förslag till yttrande ASN 210128 Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös
besöksnäring
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring
Protokollsutdrag - § 421 Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring
Remiss - Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med
anledning av rådande pandemi, STK-2020-1584

ASN-2020-16006
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit nämndinitiativ om stödpaket för
Malmös företag med anledning av rådande pandemi. Arbetsmarknads- och socialnämnden
anmodas att yttra sig över tre av punkterna i initiativet.
Angående initiativet om att införa tillfällig avgiftsbefrielse för livsmedelskontroll och tillsyn
enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter menar
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att ett eventuellt beslut om tillfällig avgiftsbefrielse
fordrar att arbetsmarknads- och socialnämnden ges kostnadstäckning för tillsynsarbetet på
annat sätt.
Angående initiativet om att erbjuda företagare kompetensutveckling utifrån förändrade
förutsättningar under krisen är arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning att detta
inte bör utföras av arbetsmarknads- och socialnämnden, då det inte bedöms ingå i nämndens
uppdrag.
Angående initiativet om att underlätta återstart av verksamheter som genom hänsyn till
situationen före krisen vid tillståndsprövningar menar arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att det under rådande pandemi är angeläget att underlätta för
tillståndssökande näringsidkare i den mån lagstiftningen tillåter det och presenterar förslag på
hur detta låter sig göras.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att skicka yttrandet till Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse ASN 210128 Remiss - Nämndinitiativ om Stödpaket för
Malmös företag med anledning av rådande pandemi
Förslag till yttrande ASN 210128 Remiss - Nämndinitiativ om stödpaket för
Malmös företag med anledning av rådande pandemi
Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med anledning av rådande
pandemi
Protokollsutdrag - § 420 Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med
anledning av rådande pandemi
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29.

Följebrev - Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med anledning av
rådande pandemi, STK-2020-1584
G-Tjänsteskrivelse - Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med
anledning av rådande pandemi, STK-2020-1584
Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef, informerar nämnden.
30.

Hyresavtal, Järnyxegatan 11, Järnyxan 7

ASN-2020-15793
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden hyr ett antal lokaler av för att bedriva
arbetsmarknadsinsatser för produktion av varor och tjänster till Malmö stads verksamheter.
Föreliggande ärende avser ett förslag på ett nytt hyresavtal av fastigheten på Järnyxegatan 11
för de verksamheter som idag bedriver arbetsmarknadsinsatser på Cypressvägen 18,
Höjdrodergatan 11 och Höjdrodergatan 17. Det innebär att pågående hyresavtal för dessa
fastigheter ej avses att förlängas då kontraktstiderna löper ut.
Förvaltningen har under 2020 genomfört en lokalöversyn och utredning av förvaltningens
produktionslokaler för praktiska arbetsmarknadsinsatser på grund av avtals-, kostnads- och
effektivitetsskäl.
LOPE (lokalprocessenhet, serviceförvaltningen) har yttrat sig i ärendet och rekommenderar
ar-betsmarknads- och socialnämnden att godkänna förslaget till hyresavtal.
Den totala hyreskostnaden för Järnyxegatan 11 över hela avtalsperioden överskrider 15 mnkr
vilket innebär att nämnden ska inhämta tillstånd av kommunstyrelsen för att teckna
hyresavtalet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-01-14 §20
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslag till hyresavtal för Järnyxegatan 11,
Järnyxan 7 att gälla från och med den tillträdesdag som regleras i hyresavtalet,
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden inhämtar kommunstyrelsens tillstånd att teckna
hyresavtalet/godkännande för Järnvyxegatan 11, Järnyxan 7,
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger i uppdrag till förvaltningsdirektören att, efter
tillstånd från kommunstyrelsen, underteckna hyresavtalet för Järnyxegatan 11 med FE-Yxan
AB,
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
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Beslutsunderlag







31.

§20 Hyresavtal, Järnyxegatan 11, Järnyxan 7
G-Tjänsteskrivelse ASN 210128 Hyresavtal, Järnyxegatan 11, Järnyxan
ASF Projekt lokaler- Utredning och lokalöversyn arbetsmarknadsavdelningen
Förslag till hyreskontrakt , Järnyxegatan 11, Järnyxan 7
Service förvaltningens Yttrande avseende Hyreskontrakt för järnyxegatan 11,
järnyxa 7
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 2021-01-14 §23
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan från Hassela Solidaritet och avsätter
2 950 575 kronor i budget 2021.
Beslutsunderlag
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§23 Ansökan från Hassela Solidaritet till projektet Hassela Movement 2.0 år 2021
G-Tjänsteskrivelse Ansökan förlängning Hassela Movement 2.0
Resultat Hassela Movement
Bilaga 1 Budget 2021
Protokollsutdrag §284 Ansökan från Hassela Solidaritet till projektet Hassela
Movement 2.0 år 2021
Protokollsutdrag §385 Ansökan från Hassela Solidaritet till projektet Hassela
Movement 2.0 år 2021
Nämndsbudget 2021
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ASN-2020-15576
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en
egen budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2021 innehåller
planeringskommentarer, indikatorer, planering av verksamheten samt redovisning av hur de
ekonomiska resurserna ska användas.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner nämndsbudget 2021 för arbetsmarknadsoch socialnämnden
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar nämndsbudget 2021 till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



33.

G-Tjänsteskrivelse ASN 210128 Nämndsbudget 2021
Nämndsbudget ASN 2021
Revidering av riktlinjer för ekonomisk styrning ASN

ASN-2020-15767
Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomi, som ingår i kommunfullmäktiges årliga
budget, ska nämnden upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning. Dessa ska innefatta
bland annat ansvars- och befogenhetsfördelning mellan nämnd och dess förvaltning, i syfte
att upprätthålla en väl fungerande och effektiv verksamhet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde sådana interna riktlinjer vid sitt sammanträde
den 23 september 2020 (§272, ASN 2020-09-23, ASN-2020-8321). Samtidigt beslutades att
riktlinjerna ska revideras årligen efter det att kommunfullmäktige har beslutat om de
ekonomiska ramarna. Detta ärende omfattar revidering av arbetsmarknads- och
socialnämndens riktlinjer för ekonomisk styrning med anledning av kommunfullmäktiges
budgetbeslut inför 2021, som bland annat innebär en förändring av arbetsmarknads- och
socialnämndens ekonomiska ramar och resultatansvar gentemot kommunfullmäktige.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-01-14 §17
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner och antar reviderade riktlinjer för
ekonomisk styrning.
Beslutsunderlag



§17 Revidering av riktlinjer för ekonomisk styrning ASN
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34.

G-Tjänsteskrivelse ASN AU 210114 Revidering av riktlinjer för ekonomisk styrning
ASN
Riktlinjer för ekonomisk styrning ASN - reviderad 2021
Protokollsutdrag §272 Riktlinjer för ekonomisk styrning ASN
Internkontrollplan 2021

ASN-2020-15370
Sammanfattning

Intern kontroll handlar om att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en
tillförlitlig ekonomisk rapportering, tillförlitlig information om verksamheten samt att
verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att
säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga
fel.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska varje år anta en internkontrollplan. I planen samlas
de direktåtgärder och granskningar som ska utföras under året.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-01-14 §14
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner internkontrollplan 2021 för
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslutsunderlag
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§14 Internkontrollplan 2021
G-Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2021
Internkontrollplan 2021
Bilaga: Riskanalys 2021
Uppföljning av internkontrollplan 2020

ASN-2020-15369
Sammanfattning

I januari 2020 antog arbetsmarknads- och socialnämnden en internkontrollplan för 2020.
Rapporten Uppföljning intern kontroll 2020 var planerad till nämndens sammanträde i
januari 2021 men arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att ärendet flyttas till
februari 2021. Enligt kommunfullmäktiges beslutade tidplan för budget och uppföljning
under år 2021 ska nämnden besluta om uppföljningen senast den 5 mars 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-01-14 §24
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Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner att rapporten Uppföljning intern kontroll
2020 redovisas i februari.
Beslutsunderlag



36.

§24 Uppföljning av internkontrollplan 2020
G-Tjänsteskrivelse ASN 210128 Uppföljning av internkontrollplan 2020
Revidering av Lex-Sarah rutin

ASN-2020-14878
Sammanfattning

I SOSFS 2011:5, 7 kap., (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah) anges
att den nämnd som har ansvar för verksamhet inom socialtjänsten ska fastställa rutiner för
hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker
för missförhållanden ska fullgöras samt hur skyldigheten att anmäla allvarliga
missförhållanden och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras. Rutinerna ska vara
dokumenterade.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Rutin för tillämpning av bestämmelserna om lex
Sarah har reviderats i syfte att följa den organisering som trädde i kraft 1 juli 2020 och för att
ytterligare utgöra stöd för verksamheten i fullgörandet av de skyldigheter som föreskriften
anger.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-01-14 §16
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer reviderad Rutin för tillämpning av
bestämmelserna i lex Sarah.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att vid behov revidera rutinen utifrån redaktionella förändringar.
Beslutsunderlag
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§16 Revidering av Lex-Sarah rutin
G-Tjänsteskrivelse Revidering av Rutin för tillämpning av lex Sarah
Förslag reviderad Rutin för tillämpning av bestämmelserna av lex Sarah
Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ angående
utveckling av Malmö stads hemlöshetskartläggning
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ASN-2020-15470
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) har väckt ett ärende angående utveckling av
Malmö stads hemlöshetskartläggning.
I ett nämndsinitiativ föreslås att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att
förvaltningen vid nästa hemlöshetskartläggning ska mäta antal vuxna och barn i Malmö stads
övertags- och genomgångslägenheter samt att nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen
att utreda hur Socialstyrelsens nuvarande definition av hemlöshet kan användas i Malmö
stads lokala hemlöshetskartläggning.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden
beslutar i enlighet med initiativet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-01-14 §22
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
kommande hemlöshetskartläggningar ska kartlägga antalet vuxna och barn i långsiktiga
boendelösningar, situation 3, enligt Socialstyrelsens nuvarande definition av hemlöshet.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om
kommande hemlöshetskartläggningar ska genomföras fullt ut enligt Socialstyrelsens
nuvarande definition av hemlöshet. Förvaltningen ska efter utredning återkomma med förslag
på beslut till nämndens sammanträde i maj 2021.
Beslutsunderlag
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§22 Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ angående utveckling
av Malmö stads hemlöshetskartläggning
G-Tjänsteskrivelse Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ
angående utveckling av Malmö stads hemlöshetskartläggning
Nämndsinitiativ angående utveckling av Malmö stads hemlöshetskartläggning
Protokollsutdrag §394 Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ
angående utveckling av Malmö stads hemlöshetskartläggning
Godkännande av tider för verksamhetsbesök, temadagar samt måloch budgetkonferens 2021

ASN-2020-15908
Sammanfattning

I ärendet finns förslag till tider för verksamhetsdagar, temadagar samt mål- och
budgetkonferens 2021.
Verksamhetsdagar föreslås vara 18 mars och 21 oktober 2021. Temadagarna föreslås vara 6
maj och 16 september 2021.
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Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om att genomföra
mål- och budgetkonferens den 3 december 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-01-14 §19
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att genomföra verksamhetsdagar den 18
mars och 21 oktober 2021 samt temadagar den 6 maj och 16 september 2021.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att genomföra mål- och budgetkonferens den
3 december 2021.

Beslutsunderlag




39.

§19 Godkännande av tider för verksamhetsbesök, temadagar samt mål- och
budgetkonferens 2021
G-Tjänsteskrivelse Godkännande av tider för verksamhetsdagar, temadagar samt
mål- och budgetkonferens 2021
Val till arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2
och 3

ASN-2021-653
Sammanfattning

Enligt nämndens reglemente § 59 åttonde stycket ska fyllnadsval snarast förrättas om en
ledamot eller ersättare i utskottet avgår. Pernilla Hagen avser avgå från myndighetsutskott 2
och Vanja Andersson avser avgå från myndighetsutskott 3.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Vanja Andersson till ledamot 3, efter Pernilla
Hagen, i myndighetsutskott 2 från och med 21-02-01 till och med 22-12-31.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Pernilla Hagen till ledamot 3, efter Vanja
Andersson, i myndighetsutskott 3 från och med 21-02-01 till och med 22-12-31.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag



40.

G-Tjänsteskrivelse - Val till arbetsmarknads- och socialnämndens
myndighetsutskott 2 och 3
Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

20

ASN-2019-19191
Sammanfattning

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser anmäls till arbetsmarknads- och socialnämnden
för kännedom.
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen avseende inkomna, utgående och
upprättade skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag






















Tjänsteskrivelse ASN 210128 Anmälan av inkomna, utgående och upprättade
handlingar
Ärende från Funktionsstödsnämnden § 172 Uppdragsbeskrivning för
funktionsstödsförvaltningens förvaltarenhet
Ärende från Kommunfullmäktige § 260 Motion av Stefana Hoti (MP) om att
stoppa användandet av barn som tolkar
Ärende från Kommunfullmäktige § 248 Malmö stads Budget 2021 med plan för
åren 2022-2023
Ärende från Kommunfullmäktige § 265 Motion av Helena Nanne (M) och
Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll
Ärende från Kommunfullmäktige § 263 Motion från Torbjörn Tegnhammar (M)
om aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Handlingar från Länsstyrelsen efter inspektion av överförmyndarverksamheten i
Malmö
Ärende från Kommunfullmäktige § 250 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1
§ SoL och enligt 9 §
Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende
Ärende från Kommunfullmäktige § 264 Motion från Charlotte Bossen (C) om att
anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQpersoner
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden §430 Modell för samverkansstöd
Ärende från Kommunfullmäktige § 259 Uppdrag budget 2019 - komplettera den
inventering som görs om rasism och homofobi
Protokoll från Förvaltningsråd 201208
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen § 397 Uppföljning av familjehemsvård i
Malmö 2019
Beslut från IVO gällande HVB Humania
Beslut från IVO gällande HVB Eja
Beslut från förvaltningsrätten i Malmö avseende överprövning enligt lagen om
offentligt upphandling
Ärende från Kommunstyrelsens AU § 751 Ansökan från Botildenborg om
verksamhetsbidrag
Ärende från Kommunstyrelsens AU § 750 Remiss från JD - Kompletterande
promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik
Ärende från Kommunstyrelsens AU § 721 Remiss från Justitiedepartementet - En
långsiktigt hållbar migrationspolitik
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41.

Ärende från Kommunstyrelsen § 421 Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös
besöksnäring
Ärende från Kommunfullmäktige § 292 Återrapportering budgetuppdrag 2019 –
Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030
Ärende från Kommunstyrelsen § 420 Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös
företag med anledning av rådande pandemi
Ärende från Kommunfullmäktige § 268 Motion av Helena Nanne (M) om skärpta
kontroller och åtgärder mot fusk
Ärende från Kommunstyrelsen § 382 Remiss från Justitiedepartementet - Ökad
rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål
Ärende från Kommunfullmäktige § 294 Uppdrag budget 2020 - nämnderna ska
komma med en plan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effekt
Ärende från Kommunfullmäktige § 291 Fördelningsmodell för extratjänster och
andra typer av Arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk styrmodell
Ärende från Kommunfullmäktige § 283 Valförslag och avsägelser
Ärende från Kommunfullmäktige § 285 Förslag till ny renhållningsordning för
Malmö stad 2021-2030
Ärende från Kommunfullmäktige § 266 Motion av (M) om jobbskuggarvecka
Dom från Förvaltningsrätten mål nr 6491-20
Dom från Förvaltningsrätten mål nr 7181-20
Kritik från JO gällande långsam handläggning av begäran om utlämnande av allmän
handling
Beslut från Justitieombudsmannen
Protokoll från Förvaltningsråd 210120
Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade
ledamöter och nämndens ordförande

ASN-2021-590
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad
delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som får
delegeras ska redovisas på nästa nämndsammanträde. Även beslut som fattas av nämndens ordförande och
förordnad ledamot finns redovisade i ärendet.

Förslag till beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och beslut fattade av
förordnade ledamöter och nämndens ordförande.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ASN 2021-01-28 - Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade
av förordnade ledamöter och nämndens ordförande
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2021-01-14
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 1 2020-12-07
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 1 2020-12-14
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 1 2020-12-21
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42.

Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 1 2021-01-07
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 1 2021-01-11
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 2 2020-12-08
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 2 2020-12-15
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 2 2020-12-21
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 2 2021-01-05
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 2 2021-01-12
Protokoll arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 2020-12-11
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 3 2020-12-18
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 3 2020-12-21
Delegationsbeslut Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 201201-201231
Delegationsbeslut Hyresavtal
Delegationsbeslut Socialtjänsten 201201-201231
Delegationsbeslut - Beslut att ej inleda utredning
Information från förvaltningsdirektören

- Lotta Heckley, förvaltningscontroller, informerar nämnden.
Beslutsunderlag



43.

Månadsstatistik ASN december 2020
Information till ASN 210128
Ärende väckt av Vänsterpartiet - Nämndinitiativ angående lokalvård i
kommunal regi

ASN-2021-834
Beslutsunderlag
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