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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-01-28 kl. 09:00-12:30

Plats

Kungsgatan 13 / Teams

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) §§19-44
Anders Nilsson (S) §§13-14, §§19-44 §§1-12, §§15-18 ersätter Kerstin
Håkansson (V)
Pernilla Hagen (S) §§19-44
Janne Grönholm (MP)
Ingrid Gunnarson (M) §§19-44
Farishta Sulaiman (M) §§19-44
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD) §§19-44
Emma-Lina Johansson (V) §§19-44 ersätter Kerstin Håkansson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Peter Nilsson (S) §§19-44
Vanja Andersson (S) §§19-44
William Spegel (S) §§19-44
Mira Markovinovic (S) §§19-44
Ulla Herbert (L) §§19-44
Louise Arndt (MP) §§19-44
Anna Adell (M) §§19-44
Claes Holmerup (M) §§19-44
Bertil Lindberg (M) §§19-44
Lars Eriksson (C) §§19-44
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) §§19-44
Felicia Siecke (SD) §§19-44

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist) §§19-44
Maida Bajrami Engqvist (Enhetschef) §§19-44
Jonas Magnusson (Enhetschef) §§19-35
Rebecca Bichis (Avdelningschef) §§19-44
Rebecka Kärrholm (Enhetschef) §§19-44
Petra West Stenkvist (Enhetschef) §§19-44
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef) §§19-44

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Marcus Eriksson (Avdelningschef) §§19-31
Lotta Heckley (Förvaltningscontroller) §§19-24, §§27-30
Luisa Hansson (Ekonomichef) §§19-24, §§26-35, §38, §40
Margot Olsson (Utvecklingssekreterare) §§19-23
Lene Cordes (Avdelningschef) §§19-44
Hanna Ljungberg (Facklig representant) §§19-23, §§26-36, §§38-44
Elzbieta Hansen (Facklig representant) §§19-23, §26, §28
Helén Persson (Facklig representant) §§21-23, §27, §§29-36
Jenny Ahlm (Controller) §§33-35
Karin Göransson (Controller) §§20-23, §26
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-02-04

Protokollet omfattar

§§1-44
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ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25
§26
§27
§28
§29
§30
§31
§32
§33
§34
§35
§36
§37
§38
§39
§40
§41

Fastställande av dagordning
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får vård eller
boende bekostat av det allmänna, Ds 2020:27
Redovisning av internationellt arbete 2020
Rapportering avseende stimulansmedel inom området psykiskt hälsa år 2020
samt planering för år 2021
Granskning av ekonomiskt bistånd, SR-2019-82
Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Malmö stad
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring, STK-2020-1590
Remiss - Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med anledning av
rådande pandemi, STK-2020-1584
Arbetsmarknadsinformation
Hyresavtal, Järnyxegatan 11, Järnyxan 7
Ansökan från Hassela Solidaritet till projektet Hassela Movement 2.0 år 2021
Nämndsbudget 2021
Revidering av riktlinjer för ekonomisk styrning ASN
Internkontrollplan 2021
Uppföljning av internkontrollplan 2020
Revidering av Lex-Sarah rutin
Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ angående utveckling av
Malmö stads hemlöshetskartläggning
Godkännande av tider för verksamhetsbesök, temadagar samt mål- och
budgetkonferens 2021
Val till arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 och 3
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Information från förvaltningsdirektören
Ärende väckt av Vänsterpartiet - Nämndinitiativ angående lokalvård i kommunal
regi
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§42
§43
§44

Ärende väckt av Moderaterna och Centerpartiet - Nämndinitiativ avseende
tillämpning av regeringens restriktioner av servering av alkohol.
Ärende väckt av Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende hemlöshet
Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndinitiativ Utred bättre
förutsättningar för Malmös serveringsställen
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§

1

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlar ärende 45 och 46 efter tillståndsärendena.
Paragrafen är justerad
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§

2

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-769

Paragrafen är justerad
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§

3

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-619

Paragrafen är justerad
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§

4

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-620

Paragrafen är justerad
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§

5

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-624

Paragrafen är justerad
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§

6

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-607

Paragrafen är justerad
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§

7

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-608

Paragrafen är justerad
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§

8

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-610

Paragrafen är justerad
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§

9

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-611

Paragrafen är justerad
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§

10

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-612

Paragrafen är justerad
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§

11

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-613

Paragrafen är justerad
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§

12

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-615

Paragrafen är justerad
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§

13

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-271

Paragrafen är justerad
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§

14

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-16468

Paragrafen är justerad
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§

15

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-16469

Paragrafen är justerad
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§

16

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-876

Paragrafen är justerad
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§

17

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-941

Paragrafen är justerad
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§

18

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-16246

Paragrafen är justerad
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§

19

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
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.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Särskilda yttranden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




§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
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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

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-15801

Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende
bekostat av det allmänna, Ds 2020:27
Sverigedemokraterna ser positivt på det förslag som föreligger i remissen. Även om de ekonomiska
effekterna kommer bli begränsade med tanke på det relativt låga antalet personer som ingår i den
aktuella gruppen, så kommer det likväl innebära minskade kostnader då detta omöjliggör att dubbla
utbetalningar sker vilket är den situationen vi befinner oss i idag.
Det är inte ett rimligt förfarande att det utgår två betalningar som är avsedda att täcka samma
kostnader. Vi ställer oss även negativa till att utbetalning till de personer som redan har ett beslut
kommer få fortsätta trots att det per definition är en felaktig utbetalning.
Detta är en ståndpunkt som vi kommer följa upp i kommunstyrelsen.

______________________
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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§

20

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.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ASN 210128 Redovisning av internationellt arbete 2020
Redovisning av internationellt arbete 2020, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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§

21

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.
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
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.
Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden Malmö stad.
Beslutsunderlag







§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

Paragrafen är justerad
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§

22

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
Beslut

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

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Emma-Lina Johansson (V) avser inkomma med särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2019-19470

Granskning av ekonomiskt bistånd, SR-2019-82
Arbetsmarknads- och socialnämnden har blivit ombedda att inkomma med ett uppföljande yttrande
avseende de brister som förvaltningen funnit i sin granskning av nämndens arbete med ekonomiskt
bistånd.
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till flera av de förändringar som genomförs men vi
ifrågasätter också varför dessa ändringar och rutiner inte funnits på plats tidigare.
Vi reagerar framför allt starkt på de bristande rutiner som funnits när det gäller polisanmälan av
misstänkta bidragsbrott samt även när det gäller återkrav då ekonomiskt bistånd utbetalats på
felaktiga grunder.
Bristande rutiner när det kommer till hantering av ekonomiskt bistånd har möjlighet att orsaka stor
ekonomisk skada för kommunen och Malmö stad har därmed ett stort ansvar att förvalta
malmöbornas intressen och undvika att dessa skador uppkommer och belastar kommunens
skattebetalare.
Sverigedemokraterna anser att det är angeläget att styret i Malmö börjar agera proaktivt för att
förhindra dessa brister. I nuläget ser vi allt för ofta att man istället väljer att enbart reagera först när
brister blir så uppenbara att de inte längre går att ignorera.
Vi tycker att Malmö förtjänar bättre.

______________________
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 2021-01-28
Granskning av ekonomiskt bistånd, SR-2019-82
ASN-2019-19470
Moderaterna och Centerpartiet har i flera år föreslagit kraftfulla åtgärder mot bidragsfusk och andra
former av felaktiga utbetalningar. I våra budgetalternativ i kommunfullmäktige har vi exempelvis avsatt
resurser för att införa en permanent verksamhet på arbetsmarknads- och socialförvaltningen som arbetar
för att förhindra och upptäcka bidragsfusk och felaktiga utbetalningar. Dessa förslag har mötts av kalla
handen från de styrande partierna. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom Liberalerna tidigare har stått
bakom dessa förslag som syftar till att skattebetalarnas pengar ska gå till Malmöbor som är i behov av,
och har rätt till, dessa medel.
Vi noterar att det vidtas vissa åtgärder mot bidragsfusk och felaktiga utbetalningar från förvaltningens
sida. Det tycker vi i grund och botten är bra, men det är för lite och det är för sent. Den politiska debatten
kring dessa frågor blir också mycket märklig. När Moderaterna och Centerpartiet föreslår åtgärder säger
Socialdemokraterna och Liberalerna först nej. Vi får höra allt från att det inte finns något fusk till att det
är omänskligt att vilja göra något åt fusket – en argumentation som helt och hållet saknar logik. När
förvaltningen tog initiativ och anställde två personer som ska arbeta särskilt mot fusket var det plötsligt
väldigt bra. När Moderaterna och Centerpartiet argumenterade för att två personer var för lite fick vi
höra att det var tillräckligt. När förvaltningen sedan ökade verksamhetens omfattning med 200 procent
och anställde fyra personer till ansåg man också från de styrande partierna att detta var väldigt bra. Således
verkar det vara oerhört viktigt för Socialdemokraterna och Liberalerna vem som föreslår åtgärder mot
fusk och felaktigheter – inte att det faktiskt blir av.
Moderaterna och Centerpartiet kommer alltid prioritera att skattebetalarnas pengar används till rätt saker
och att ekonomiskt bistånd endast går till personer som faktiskt har rätt till det. Allt annat är respektlöst
mot alla de Malmöbor som betalar och alla de Malmöbor som är i verkligt behov av stöd.

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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§

23

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
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
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 reviderad externa samarbetspartners med
svar senast den 30 april 2021.
Yrkanden

Emma-Lina Johansson (V) yrkar att planen även ska skickas på remiss till RFSL Malmö samt
RFSL Rådgivningen Skåne för att få hbtqia+ perspektiv på planen.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Emma-Lina Johanssons (V) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag med revidering.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Ajournering 09:50-10:00.
Beslutsunderlag




§26 Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
G-Tjänsteskrivelse ASN 210128 - Reviderad plan för kvinnofrid och mot våld i
nära relation
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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

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-800

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
Arbetsmarknads- och socialnämnden gav arbetsmarknads-och socialförvaltningen i uppdrag att
revidera en plan för kvinnofrid och våld i nära relation.
Sverigedemokraterna anser att planen belyser mycket bra och viktiga delar där våld mot kvinnor och
barn bör motverkas. Planen riktar sig dock huvudsakligen till just barn och kvinnor varpå vi inkommer
med ett särskilt yttrande gällande planen.
Under ’’planens riktning’’ skriver man att man vill utmana idéer om ’’makt och maskulinitet’’ och att
planen är baserad på den rådande nationella strategin ’’mäns våld mot kvinnor’’. Ett uppdrag som
riktar sig till just kvinnor. Man skriver även att makt och kontrollvåld nästan bara utövas av män och
att kvinnor därmed bör beskyddas. Anmärkningsvärt är det dock att man i planen uttryckligen påvisar
att det är en rättighet och grundpelare i Malmö Stads arbete att alla känner sig trygga, oavsett kön
eller identitet.
I Malmö stads plan för kvinnofrid och våld i nära relation finns inga konkreta förslag på hur man ska
uppnå trygghet och hur man ska stödja utsatta män. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik 2019
uppger över 9000 män att de är utsatta av någon i nära relation. Två tredjedelar av självmorden i
Sverige begås av män. Stigmat för män att söka hjälp växer med Malmö stads plan när den
huvudsakligen riktar sig till att kvinnor är utsatta Alla män är inte trygga i samhället men de får inte
de stöd som behövs.

______________________
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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§

24

Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Malmö stad

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.
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

Joel Laguna (L) yrkar att yttrandet ska lyda:
"Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen ska ett serveringsställe "vara utrymt senaste 30 minuter efter
serveringstidens utgång".
Detta innebär att gäster kan dricka den serverade drycken upp till 30 minuter efter
serveringstidens utgång, vilket således rimligen bör betyda att serveringen inte är att likställa
med tiden då drycken dricks utan då drycken säljs.
3 § förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol har följande
lydelse: "Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00.#.
Eftersom serveringsförbudet inträder kl. 20.00 innebär det att tidigare serverad dryck för
drickas fram till kl. 20.30 då serveringsställena måste vara utrymda. Även detta exempel
indikerar att servering ska tolkas som försäljningen av alkohol och inte förtäringen av alkohol.
Mot bakgrund av utformningen av lagtexterna ovan tolkar nämnden begreppet servering i
alkohollagens mening som den tid det pågår servering av alkoholdrycker. Nämnden tolkar
därför att serveringen avslutats när de alkoholhaltiga dryckerna har presenterats och
alkoholens förslutning har brutits för att kunna förtäras. Därmed åsyftas genomförd servering
när personalen inte längre serverar drycken. Tillståndshavarna ska i vanlig ordning även säkra
att ansvarsfull alkoholservering sker, t.ex. att god ordning och nykterhet upprätthålls enligt 3
kap. 5 § och att inte märkbart påverkade personer eller minderåriga serveras alkoholdrycker
enligt 3 kap. 7 och 8 §§.
Detta ansvar gäller vid catering om serveringen sker i en för tillfället hyrd lokal eller i ett
enskilt hem.
Om Länsstyrelsen tolkar lagstiftningen annorlunda än vad nämnden gör, så uppmanar
nämnden Länsstyrelsen att meddela detta snarast, i enlighet med 9 kap. 1 alkohollagen
(2020:1622) då nämnden självfallet har för avsikt att följa lagen i dess helhet."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Helena Nanne (M) yrkar samma lydelse Joel Laguna (L) minus det sista stycket om
Länsstyrelsen.
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"Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen ska ett serveringsställe "vara utrymt senaste 30 minuter efter
serveringstidens utgång".
Detta innebär att gäster kan dricka den serverade drycken upp till 30 minuter efter
serveringstidens utgång, vilket således rimligen bör betyda att serveringen inte är att likställa
med tiden då drycken dricks utan då drycken säljs.
3 § förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol har följande
lydelse: "Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00.#.
Eftersom serveringsförbudet inträder kl. 20.00 innebär det att tidigare serverad dryck för
drickas fram till kl. 20.30 då serveringsställena måste vara utrymda. Även detta exempel
indikerar att servering ska tolkas som försäljningen av alkohol och inte förtäringen av alkohol.
Mot bakgrund av utformningen av lagtexterna ovan tolkar nämnden begreppet servering i
alkohollagens mening som den tid det pågår servering av alkoholdrycker. Nämnden tolkar
därför att serveringen avslutats när de alkoholhaltiga dryckerna har presenterats och
alkoholens förslutning har brutits för att kunna förtäras. Därmed åsyftas genomförd servering
när personalen inte längre serverar drycken. Tillståndshavarna ska i vanlig ordning även säkra
att ansvarsfull alkoholservering sker, t.ex. att god ordning och nykterhet upprätthålls enligt 3
kap. 5 § och att inte märkbart påverkade personer eller minderåriga serveras alkoholdrycker
enligt 3 kap. 7 och 8 §§.
Detta ansvar gäller vid catering om serveringen sker i en för tillfället hyrd lokal eller i ett
enskilt hem."
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Helena Nannes (M) förslag.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar bifall till Helena Nannes (M) förslag.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ajournering

Ajournering 10:05-10:11.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till yttranden: föreliggande förslag, Joel Lagunas
(L) förslag och Helena Nannes (M) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Helena Nanne (M) begär omröstning.
Omröstning

Ordförande finner att föreliggande förslag är huvudförslag och att nämnden ska utse ett
motförslag. Ordförande föreslår att en "ja-röst" innebär en röst på Helena Nannes (M)
förslag och att en "nej-röst" innebär en röst på Joel Lagunas (L) förslag.
Med sex ja-röster finner ordförande att Helena Nannes (M) förslag blir motförslag, bilaga.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) förslag mot föreliggande förslag.
Ordförande föreslår att en "ja-röst" innebär en röst på föreliggande förslag och att en "nejröst" innebär en röst på Helena Nannes (M) förslag.
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Resultatet blev sex "ja-röster" och sex "nej-röster". Ordförandes röst ger utslagsröst och
därför finner ordförande att nämnden beslutat att godkänna föreliggande förslag.
Reservationer

Joel Laguna (L) avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
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) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Beslutet skickas till

Yttrandet skickas till skane@lansstyrelsen.se senast den 29 januari 2021.
Beslutsunderlag




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

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-01-28

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §24
Ärende:

Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Malmö stad, ASN-2020-15683

Voteringslist(or)
Omröstning motförslag
Ledamot

Sedat Arif (S), Ordförande
Joel Laguna (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S), Ledamot
Anders Nilsson (S), Ledamot
Pernilla Hagen (S), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Ingrid Gunnarson (M), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Joacim Ahlqvist (C), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Simon Enqvist (SD), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

1

X
6

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Sedat Arif (S), Ordförande
Joel Laguna (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S), Ledamot
Anders Nilsson (S), Ledamot
Pernilla Hagen (S), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Ingrid Gunnarson (M), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Joacim Ahlqvist (C), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Simon Enqvist (SD), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ersättare
Resultat

X

Omröstning beslut

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

6

1
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-01-28
Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Malmö stad
ASN-2020-15638
Den 19 november 2020 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att tillåta hemleverans av alkohol
i samband med catering av mat i Malmö. Ett mycket bra beslut som ger stadens krögare en ny möjlighet
till intäkter under den svåra tid som de nu genomgår. Flertalet krögare har gått i konkurs och i en stad
som Malmö, där besöksnäringen är en otroligt viktig väg in på arbetsmarknaden, bör det ligga i alla
politikers intresse att tillvarata alla de möjligheter som finns.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har redan vid ett tillfälle gett Länsstyrelsen ett svar kring nämndens
tolkning av alkohollagen. Det ska också påpekas att Länsstyrelsen saknar möjlighet att på något sätt
hindra Malmö stad från att fatta beslut om tolkning av alkohollagen på det sätt som staden har gjort
genom arbetsmarknads- och socialnämnden. Riksdagen har gett kommunerna ett mandat att fatta beslut
om tolkning eftersom lagen främst ska tolkas av folkvalda politiker och inte av icke valda byråkrater. Det
är rimligt att dessa beslut fattas så nära invånarna som möjligt och inte minst av politiker som har god
kännedom om besöksnäringens förutsättningar.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på ett yttrande till Länsstyrelsen som, ytterligare en gång, förklarar
att tillåtandet av hemleverans av alkohol sker inom ramen för gällande bestämmelser i alkohollagen.
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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Arbetsmarknads och socialnämnden 2021-01-28
Ärende 26 Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i
Malmö stad
Liberalerna yrkade på att nedanstående yttrande skulle sändas till Länsstyrelsen:
Nämnden menar att lagstiftningen är otydlig och tolkar lagstiftningen enligt nedan.
Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen ska ett serveringsställe “vara utrymt senast 30 minuter efter
serveringstidens utgång.”
Detta innebär att gästen kan dricka den serverade drycken upp till 30 minuter efter
serveringstidens utgång, vilket således rimligen bör betyda att servering inte är att likställa
med tiden då drycken dricks utan då drycken säljs.
3 § förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol har följande lydelse:
”Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller
alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00.”
Eftersom serveringsförbudet inträder kl. 20.00 innebär det att tidigare serverad dryck får
drickas fram till kl. 20.30 då serveringsställena måste vara utrymda. Även detta exempel
indikerar att servering ska tolkas som försäljningen av alkohol och inte förtäringen av
alkohol.
Mot bakgrund av utformningen av lagtexterna ovan tolkar nämnden begreppet servering i
alkohollagens mening som den tid det pågår servering av alkoholdrycker. Nämnden tolkar
därför att serveringen avslutats när de alkoholhaltiga dryckerna har presenterats och
alkoholens förslutning har brutits för att kunna förtäras. Därmed åsyftas genomförd servering
när personalen inte längre serverar drycken. Tillståndshavarna ska i vanlig ordning även
säkra att ansvarsfull alkoholservering sker, t.ex. att god ordning och nykterhet upprätthålls
enligt 3 kap. 5 § och att inte märkbart påverkade personer eller minderåriga serveras
alkoholdrycker enligt 3 kap. 7 och 8 §§.
Detta ansvar gäller vid catering oavsett om serveringen sker i en för tillfället hyrd lokal eller i
ett enskilt hem.
Om Länsstyrelsen tolkar lagstiftningen annorlunda än vad nämnden gör, så uppmanar
nämnden Länsstyrelsen att meddela detta snarast, i enlighet med 9 kap. 1 § alkohollagen
(2010:1622) då nämnden självfallet har för avsikt att följa lagen i dess helhet.
I Liberalernas förslag till yttrande framgår det alltså varför vi tolkar att serveringen avslutats
när de alkoholhaltiga dryckerna har presenterats och alkoholens förslutning har brutits för att
kunna förtäras.
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Liberalerna kan därför inte ställa sig bakom nämndens antagna yttrande som S, MP och V
yrkade på.
Vidare anser vi att det är beklagligt att partierna M, C och SD, som instämmer i Liberalernas
tolkning av en otydlig lagtext, aktivt yrkar att stryka det sista stycket i vårt förslag som
tydliggör att vår intention är att följa lagen. Det är för oss oacceptabelt. Rättsstaten är en
grundläggande del i vår svenska liberala demokrati.
I fall andra partier som tolkar alkohollagen likt Liberalerna hade ställt sig bakom vårt förslag
så hade det vunnit gehör i nämnden.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Joel Laguna, vice ordförande (L)
med instämmande av Ulla Herbert, ersättare (L)
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§

25

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.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Kommunstyrelsen
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar på att meningen "Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att ett
eventuellt beslut om avgiftsbefrielse bör vara tidsbegränsat" under sammanfattning och i sista
stycket, stryks.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande om ändrat yttrande, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande beslut.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist
(C) reserverar sig muntligen till beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, registrera.stk@malmo.se
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ASN 21-01-28 Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös
besöksnäring
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Yttrande ASN 210128 Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring
Protokollsutdrag - § 421 Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring

Paragrafen är justerad
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§

26

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.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att skicka yttrandet till Kommunstyrelsen
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse ASN 210128 Remiss - Nämndinitiativ om Stödpaket för
Malmös företag med anledning av rådande pandemi
Yttrande ASN 210128 Remiss - Nämndinitiativ om stödpaket för Malmös företag
med anledning av rådande pandemi
Borttagen på grund av personuppgifter.
Protokollsutdrag - § 420 Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med
anledning av rådande pandemi
Följebrev - Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med anledning av
rådande pandemi, STK-2020-1584
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G-Tjänsteskrivelse - Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med
anledning av rådande pandemi, STK-2020-1584

Paragrafen är justerad
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§

27

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef, informerar nämnden.
Beslut

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

28

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
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.
Särskilda yttranden

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

Kommunstyrelsen
FE-Yxan AB
Beslutsunderlag
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§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

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-01-28
Hyresavtal, Järnyxegatan 11, Järnyxan 7
ASN-2020-15793
Moderaterna och Centerpartiet beklagar att arbetsmarknads- och socialnämnden befinner sig i en
situation där det inte finns några andra alternativ än att välja en lokal med en mycket hög hyreskostnad.
Nuvarande lokaler kan inte förlängas då kontrakten går ut och då ställs nämnden inför ett antal olika
alternativ. Vi anser att det alternativ som föreslås av förvaltningen är det mest kostnadseffektiva av de
olika alternativet, men det är en klen tröst i sammanhanget.
Malmö stad behöver givetvis lokaler till de egna arbetsmarknadsinsatserna. Men det vore bättre om staden
tog ett samlat grepp om lokalfrågorna på högsta strategiska nivå, kommunstyrelsen och stadskontoret,
för att få ner skattebetalarnas kostnader för lokaler. På så sätt hade arbetsmarknads- och socialnämnden
haft bättre och billigare alternativ att ta ställning till.

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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§

29

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
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan från Hassela Solidaritet och avsätter
2 950 575 kronor i budget 2021.
Yrkanden

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

Ordförande ställer proposition på Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Reservation

Simon Enqvist (SD) och Magnus Olsson (SD) avser inkomma med skriftlig reservation,
bilaga.
Beslutet skickas till

Hassela Solidaritet
Beslutsunderlag






§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
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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

Paragrafen är justerad
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Reservation
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.
Efter beslut av nämnden i December inkom Hassela Solidaritet med ytterligare dokumentering
avseende resultat från åren 2012-2019.
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. Detta innebär en förändring från tidigare års resultat som enbart redovisar
avslut till arbete eller studier.
Med hänsyn till att Hassela i den nuvarande ansökan inräknar alla 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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§

30

Nämndsbudget 2021

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.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner reviderad nämndsbudget 2021 för
arbetsmarknads- och socialnämnden
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar nämndsbudget 2021 till kommunstyrelsen
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar avslag på föreliggande förslag till förmån för Moderaternas
budgetförslag i Kommunfullmäktige.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar på återremiss med uppmaning till förvaltningen att
nämnden ska få siffror på hur de ekonomiska ramarna är fördelade mellan verksamheter.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag till förmån för
Sverigedemokraternas budgetförslag i Kommunfullmäktige.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar avslag på föreliggande förslag till förmån för Centerpartiets
budgetförslag i Kommunfullmäktige.
Janne Grönholm (MP) yrkar på två ändringar i föreliggande förslag: "Sidan 17 i förslaget till
budget: Lägga till en indikator om strukturellt hemlösa barn (samma indikator som finns på
sidan 14). Sidan 29 i förslaget till budget: Tillägg "Fokus kommer också läggas på arbetet med
kvinnor och barn som är hemlösa på grund av våld i hemmet. Nämnden kommer att få en
återkoppling av arbetet under året."
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Janne Grönholms (MP) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden först ska avgöra frågan om återremiss. Ordförande finner att
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Emma-Lina Johansson (V) meddelar att hon inte avser delta i beslutet.
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Ordförande ställer föreliggande förslag mot Helena Nannes (M), Magnus Olssons (SD)
och Joacim Ahlqvists (C) förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande
förslag.
Ordförande finner att nämnden är enig och bifaller Janne Grönholms (MP) ändringsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) avser inkomma med en
skriftlig reservation, bilaga.
Joacim Ahlqvist (C) avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, avdelningschefer
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse ASN 210128 Nämndsbudget 2021
Nämndsbudget ASN 2021
Nämndsbudget ASN 2021 beslutad

Paragrafen är justerad
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Nämndsinitiativ
Arbetsmarknads- och socialnämnden
ASN-2020-15576

Nämndsbudget 2021
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till det budget. Istället yrkade vi bifall till vårt
budgetförslag, mål och indikationer.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
2021-02-02

Felicia Siecke
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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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Nämndsbudget 2021
Centerpartiet yrkade avslag nämndsbudgeten 2021 till förmån för eget
budgetförslag i kommunfullmäktige.
I Centerpartiets Malmö skall alla kunna klara sig själva. Vi tror på alla
malmöbors förmåga att, med rätt hjälp, ta sig ur bidragsberoende och stå på
egna ben.
Egen försörjning med riktigt arbete är det i särklass viktigaste för att bryta
utanförskapet i Malmö. I vår budget finns tydliga satsningar på
arbetsmarknadsåtgärder som ger resultat och som hjälper malmöbor till riktiga
arbeten. Styrets budget saknar tyvärr tillräckligt omfattande och tydliga
arbetsmarknadsåtgärder.
Då vi inte fick gehör för vårt avslagsyrkande reserverar vi oss till förmån för
eget förslag.

Joacim Ahlqvist
Med instämmande av
Lars Eriksson
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-01-28
Nämndsbudget 2032
ASN-2020-15576
Moderaterna har föreslagit en annan budget i kommunfullmäktige med andra mål, andra uppdrag och en
helt annan politik i de viktiga frågor som arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för. Vår stad är i
ett akut behov av nya reformer för att fler Malmöbor ska lämna utanförskap och bidragsberoende till
förmån för egen försörjning.
Det är bra att arbetsmarknads- och socialnämnden nu har fullt resultatansvar för budgeten, det är en
fråga som vi har drivit i flera år. Det är nu vår förhoppning att resultatansvaret medför att styrande partier
åtminstone försöker ta sitt ansvar för ekonomin och att bromsa skenande kostnader.
I förslaget till nämndsbudget anges kostnader för ekonomiskt bistånd på cirka 933 miljoner kronor. Om
det är en prognos som också ska hålla behöver nämnden sänka kostnaderna till en nivå som redan var
uppnådd i oktober 2020. På något sätt, utan vidtagna åtgärder, ska utbetalningar motsvarande två hela
månader försvinna. Detta ska ske samtidigt som Malmö och resten av landet befinner sig en djup
ekonomiskt kris till följd av pandemin. Vi tror inte att det är möjligt med nuvarande politik när vi går in
i 2021 med en massarbetslöshet på 16 procent.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

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

Claes Holmerup (M)
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§

31

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
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner och antar reviderade riktlinjer för
ekonomisk styrning.
Yrkanden

Emma-Lina Johansson (V) yrkar på att lägga till meningen: "Politiska beslut ska avgöra
fördelningen av de ekonomiska ramarna" på sidan 6, efter första stycket under rubriken
"Förvaltningsdirektörens ansvar gentemot nämnden".
Sedat Arif (S) yrkar avslag till Emma-Lina Johanssons (V) ändringsyrkande.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Emma-Linas Johanssons (V) ändringsförslag mot
föreliggande förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig skriftligen till beslutet, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutet skickas till

Avdelningschefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen
HR-chef inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Ekonomichef
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Beslutsunderlag






§17 Revidering av riktlinjer för ekonomisk styrning ASN
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

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-15767

Revidering av riktlinjer för ekonomisk styrning ASN
I Malmö stads budget för 2021 har kommunfullmäktige beslutat om förändringar i Arbetsmarknadsoch socialnämndens ekonomiska ramar. Detta innebär att de tidigare ramarna för hemlöshet samt
ekonomiskt bistånd nu ingår i ramen för Arbetsmarknads- och socialnämnden. Detta innebär att
nämnden nu har fullt ekonomiskt ansvar för hela budgetramen, undantaget statsbidrag flyktingar
som fortsatt kvarstår som en egen budgetram.
Arbetsmarknads- och socialnämndens har i flera år rutinmässigt överstigit de tilldelade ekonomiska
ramarna. Detta trots att dessa kontinuerligt ökats kraftigt inför varje budget. Detta har dels
tillkommit av att nämnden fram tills nu varit ansvarsbefriad för resultatet i de två ramarna hemlöshet
och ekonomiskt bistånd.
Sverigedemokraterna har under lång tid kritiserat och konsekvent yrkat avslag på kostnadsineffektiva
och frikostiga anslag som nämnden delat ut till en rad olika verksamheter och evenemang trots
Malmös redan mycket ansträngda budget.
Med hänsyn av att nämnden nu blivit tilldelad fullt resultatansvar hoppas vi att även övriga partier i
nämnden nu också inser vikten av att agera mer restriktivt och eftertänksamt när det gäller
tilldelning av medel som helt eller delvis faller utanför den ordinarie kärnverksamheten.

______________________
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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§

32

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
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner internkontrollplan 2021 för
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar på två tillägg till Internkontrollplan 2021: "Att uppdra åt
förvaltningen att komplettera med förslag på ytterligare granskning avseende risk för att
nämndens kärnuppdrag inte kan uppfyllas på grund av covid-19." samt "Att granska risken
Misstänkta bidragsbrott polisanmäls inte under 2021 och lägga till den i arbetsmarknads- och
socialnämndens internkontrollplan för 2021."
Beslutsgång

Sedat Arif (S) yrkar bifall till Helena Nannes (M) ändringsyrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Ordförande ställer proposition på Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande mot föreliggande
förslag med Helena Nannes (M) ändringar. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag med Helena Nannes (M) ändringar.
Reservationer

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



§14 Internkontrollplan 2021
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G-Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2021
Internkontrollplan 2021
Bilaga: Riskanalys 2021

Paragrafen är justerad
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Nämndsinitiativ
Arbetsmarknads- och socialnämnden
ASN-2020-15370

Internkontrollplan 2021
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till internkontrollplan. Anledningen till detta är att vi
vill göra följande tillägg i planen. Vi utgick från Riskanalys 2021 och det gäller ”Bristande delaktighet
för barn och unga”. Avvikelse från socialtjänstlagen bestämmelser om förhandsbedömning”
Bristande tillgång på interna resurser och behandlingsalternativ” Höga boendekostnader” Långvarigt
behov av ekonomiskt bistånd”. Det fanns även fler punkter som vi ville få med i kontrollplanen.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
2021-02-02

Felicia Siecke
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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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
Beslut

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



§24 Uppföljning av internkontrollplan 2020

Paragrafen är justerad
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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
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





§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

Paragrafen är justerad
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Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ
angående utveckling av Malmö stads hemlöshetskartläggning

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
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






§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

Paragrafen är justerad
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Godkännande av tider för verksamhetsbesök, temadagar samt
mål- och 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.
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
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.

Beslutet skickas till

Berörda inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt arbetsmarknads- och
socialnämnden
Beslutsunderlag




§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

Paragrafen är justerad
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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.
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.
Protokollsanteckning

Magnus Olsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse - Val till arbetsmarknads- och socialnämndens
myndighetsutskott 2 och 3

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2019-19191

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-01-28
Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar
Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad har fått kritik av Justitieombudsmannen avseende
för lång handläggningstid för att lämna ut allmän handling.
Moderaterna och Centerpartiet vill med detta yttrande belysa vikten av korrekt och skyndsam
myndighetshandläggning i samtliga ärenden.
Vi finner det oacceptabelt förvaltningens hanterande av förfrågan har tagit så lång tid att genomföra
samt att inga rutiner för att följa upp ärendet har funnits. Vidare ser vi allvarligt på vad som
framkommer i ärendet, att tjänstepersonen inte har haft stöd att riktigt prioritera sina arbetsuppgifter
samt att Justitieombudsmannen i sitt yttrande behöver rätta nämnden avseende vilket lagstöd som
används vid utlämnande av en allmän handling.
Moderaterna och Centerpartiet önskar att förvaltningen tydligt och skyndsamt tar till sig kritiken från
Justitieombudsmannen och vidtar åtgärder både vad gäller rutiner för stöd till tjänstepersoner samt, om
nödvändigt kompetenshöjande insatser till samtliga tjänstepersoner.

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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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-590

Paragrafen är justerad
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Information från förvaltningsdirektören

Britt-Marie Pettersson informerar.
- Covid-19. Just nu ett utbrott bland personal, ett utbrott i en verksamhet. Finns upparbetade
och väl fungerande rutiner för att hantera detta. Bedömningen är att förvaltningen klarar
grunduppdragen. IVO gör en nationell granskning hur socialtjänsten klarar att verkställa
beslut under covid-19. Återkommer med sammanställd rapport, samt kommunspecifik
återkoppling. Verksamheterna arbetar mer än tidigare med digitala kontakter, men det görs
alltid individuella bedömningar. Planering förberedd nu för hur vi återgår till "normalläge"
och drar nytta av det vi lärt oss under pandemin. Ungefär 40 % av medarbetare jobbar
hemma i dagsläget, jmf med ca 30 % före jul.
- Bokslutsarbetet och årsanalys pågår. Landar på ungefär plus 25 miljoner kronor.
- Nya organisationen är snart helt igång. Implementering pågår. Översyn av stödet från
stabsavdelningarna planeras genomföras under 2021 för att säkerställa rätt stöd till
verksamheten, där syftet är att skapa en ändamålsenlig och effektiv organisering.
- Sigtuna - fastighetsägaren har aviserat att de önskar omvandla befintlig lokal till annan
verksamhet. Vi undersöker därför möjligheten att lämna lokalen och ställa om i annan, redan
befintlig lokal inom förvaltningen. Bygglovsansökan inlämnad.
- Verksamhet med värmestugor går enligt plan. Har regelbunden dialog, i operativ
verksamhet, med veckovisa möten.
- Miljöförvaltningen har lämnat en kollektiv orosanmälan för barn i boende i två
bostadsföreningar i östra delen av staden. Dialog med miljöförvaltningen. ASF har tagit
kontakt med de familjer som har barn för att göra en förhandsbedömning.
Bostadsrådgivningen inom förvaltningen är redo att hjälpa till vid behov.
- Nämnden fick igår ett mail från akademikerförbundet SSR. Årsanalysen för 2020 kommer
till nämnden i februari och ärende om hemlöshetskartläggningen i mars månad kommer att
redovisa resultaten för 2020. Som en del av återrapporteringen kommer konsekvenser av
vägledningen som togs fram 2019, för familjer, barn och medarbetare belysas.
- Avdelningarna, enheterna och sektionerna arbetar, i enlighet med plan, med sina resultat
utifrån resultatet i medarbetarenkäten.
- Rebecca Bichis, återkopplar nämnden om arbetsmiljöutredning på överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag





Månadsstatistik ASN december 2020
Information till ASN 210128
Ekonomisk rapport till nämnd dec 2020

Paragrafen är justerad
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Ärende väckt av Vänsterpartiet - Nämndinitiativ angående
lokalvård i kommunal regi

ASN-2021-834
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar ärendet till arbetsmarknads- och
socialförvaltningen för skyndsam beredning.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att bereda ärendet skyndsamt.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall på Sedat Arifs (S) yrkande.
Joel Laguna (L) yrkar bifall på Sedat Arifs (S) yrkande.
Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), avslag på Sedat Arifs (S)
yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) m. fl. yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller Sedat Arifs (S) yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist
(V) reserverar sig muntligen till beslutet.
Emma-Lina Johansson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag



Vänsterpartiet - Nämndinitiativ angående lokalvård i kommunal regi 2021-01-19

Paragrafen är justerad
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Ärende väckt av Moderaterna och Centerpartiet - Nämndinitiativ
avseende tillämpning av regeringens restriktioner av servering
av alkohol.

ASN-2021-940
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar ärendet till arbetsmarknads- och
socialförvaltningen för skyndsam beredning.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att bereda ärendet skyndsamt.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar bifall till initiativet.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till initiativet.
Joel Laguna (L) yrkar bifall till Sedat Arifs (S) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till initiativet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) och Joacim Ahlqvists (C) yrkande.

Ordförande finner att nämnden bifaller Sedat Arifs (S) yrkande.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig muntligen till beslutet.

Beslutsunderlag



Centerpartiet och Moderaterna - Nämndinitiativ serveringstider

Paragrafen är justerad
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Ärende väckt av Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende
hemlöshet

ASN-2021-970
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att bereda ärendet så att svaren på frågorna i initiativet besvaras skyndsamt.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att bereda ärendet så att svaren på frågorna i initiativet besvaras
skyndsamt.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden bifaller Sedat Arifs (S) yrkande.
Beslutsunderlag



Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende hemlöshet

Paragrafen är justerad
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Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndinitiativ Utred
bättre förutsättningar för Malmös serveringsställen

ASN-2021-974
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar ärendet till arbetsmarknads- och
socialförvaltningen för skyndsam beredning.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att bereda ärendet skyndsamt.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden bifaller Sedat Arifs (S) yrkande.
Beslutsunderlag



SD - Nämndinitiativ Utred bättre förutsättningar för alkoholserverare

Paragrafen är justerad

