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§

45

Fastställande av dagordning

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlar ärende 25 och 26 efter ärende 3.
Paragrafen är justerad
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§

46

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1746

Paragrafen är justerad
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§

47

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1139

Paragrafen är justerad
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§

48

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1897

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-02-24
Yttrande över överklagat beslut i arbetsmarknads- och socialnämnden
14 § 2021
ASN-2021-1897
Moderaterna och Centerpartiet har vid två tillfällen haft en avvikande mening i frågan om aktuellt
serveringstillstånd. Den 16 maj 2019, när arbetsutskottet beslutade att återkalla tillståndet, reserverade vi
oss mot beslutet. Den 28 januari 2021, när nämnden beslutade att återkalla tillståndet ännu en gång,
reserverade vi oss mot delar av beslutet. Vi ansåg att en återkallelse med anledning av frågan om
dispositionsrätt var rimlig, men att omständigheterna i övrigt inte var tillräckliga för återkallelse.
När arbetsutskottet år 2019 återkallade tillståndet blev följden givetvis kraftigt förlorade intäkter.
Moderaterna och Centerpartiet anser att en majoritet i arbetsmarknads- och socialnämnden bär ett ansvar
för det. Det är inte vår roll att uttala oss om möjligheter till skadestånd, men vi välkomnar en prövning
av detta och kommer att fortsätta följa frågan.

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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§

49

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1724

Paragrafen är justerad
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§

50

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1509

Paragrafen är justerad
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§

51

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1620

Paragrafen är justerad
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§

52

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1726

Paragrafen är justerad
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§

53

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1729

Paragrafen är justerad
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§

54

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1732

Paragrafen är justerad
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§

55

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1745

Paragrafen är justerad

17

§

56

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1733

Paragrafen är justerad
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§

57

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1747

Paragrafen är justerad
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§

58

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1749

Paragrafen är justerad

20

§

59

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1753

Paragrafen är justerad

21

§

60

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1754

Paragrafen är justerad
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§

61

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1755

Paragrafen är justerad
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§

62

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1756

Paragrafen är justerad
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§

63

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1757

Paragrafen är justerad
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§

64

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1759

Paragrafen är justerad
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§

65

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1820

Paragrafen är justerad
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§

66

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1822

Paragrafen är justerad
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§

67

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1823

Paragrafen är justerad
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§

68

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-16247

Paragrafen är justerad

30

§

69

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef, informerar nämnden.
Beslut

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

70

Borttagen på grund av personuppgifter.

ASN-2020-15138

Paragrafen är justerad
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2021-02-24
Ärende 29: Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Nämndsinitiativ angående tolkning

av alkohollagen
SÄRSKILT YTTRANDE

Arbetsmarknads- och socialnämnden har den 19 november 2020 beslutat att uppdra åt
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att anse serveringstiden avslutad vid genomförd servering
samt att tillämpa undantaget från brandskyddskravet i alkohollagen vid catering till slutna sällskap i
lokaler som ej är avsedda för allmänheten.
Laglighetsprövning av beslutet har begärts. Nämnden vidhåller i yttrandet till Förvaltningsrätten att
överklagandet ska avisas alternativt avslås.
Vi Socialdemokrater vill peka på att vi anser att initiativ som tas i nämnderna bör beredas. Det är
genom beredningen grunden läggs för ett väl avvägt och korrekt beslut. Men då det inte föreligger
något lagkrav på att en beredning måste ske har vi valt att ställa oss bakom yttrandet så som det
föreslagits från förvaltningen.
Men vi vill särskilt lyfta vad som framkommit när nämnden yttrat sig till Länsstyrelsen utifrån den
tillsyn som de initierat enligt alkohollagen med anledning av arbetsmarknads- och socialnämndens
beslut den 19 november 2020 Nämndinitiativ angående tolkning av alkohollagen.
Nämnden tolkar alkohollagstiftningens enligt följande: ”Begreppet servering i alkohollagen innebär
inte enbart ett överlämnande av en i regel upphälld alkoholdryck till en konsument. Tillståndshavaren
ansvarar inom ramen för serveringen även för att alkohollagens bestämmelser följs.”.
Vidare anser nämnden: ”Arbetsmarknads- och socialnämnden tolkar detta som att servering
respektive genomförd servering omfattar att en serveringsansvarig finns på plats under den tid som
servering av alkoholdryck och alkoholdrycksliknande preparat pågår och under hela den tid som
alkohol och mat förtärs och när alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat finns kvar i lokalen
och inte enbart efter att alkoholens förslutning brutits eller hällts upp.”
Vi vill vara tydliga med att denna tolkning fortfarande gäller även om nämnden nu förordar att
laglighetsprövningen ska avvisas alternativt avslås.

För Socialdemokraterna i Arbetsmarknads- och socialnämnden,
Sedat Arif

33

§

71

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2020

ASN-2020-15566
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap 6 h § SoL lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut samt över hur många gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts.
Nämnden ska enligt 16 kap 6 g-f §§ SoL rapportera detsamma till kommunens revisorer samt
anmäla när ett tidigare rapporterat beslut har verkställts.
I aktuell rapport som avser fjärde kvartalet 2020 rapporteras 30 ej verkställda beslut. Det
finns totalt 40 gynnande beslut som tidigare anmälts in som ej verkställda men som under
kvartalet har verkställts.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-02-10 § 41
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 4
2020 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL kvartal
4 2020 och överlämnar den till revisorskollegiet.
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

Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






§41 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2020
G- tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4
Rapportering enligt 16 kap f-h§§SoL
Rapportering 16kap 6h§§SoL

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-02-24
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2020
ASN-2020-15566
Moderaterna och Centerpartiet vill särskilt lyfta vår oro för kösituationen på Umgåsen. Det är en viktig
verksamhet som hjälper många familjer som befinner sig i svåra situationer men där det fortsatt finns
goda möjligheter till positiv utveckling. Således fyller Umgåsen också en viktig funktion för att minska
behovet av mer omfattande insatser och därmed för att minska nämndens kostnader.
Umgåsen har inte tidigare synts bland rapportering av ej verkställa beslut i den omfattning som den gör
i detta ärende avseende kvartal 4 2020. Vi har fått besked om att en utökning av antalet platser på
Umgåsen sker och kommer att följa kösituationen noggrant.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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§

72

Årsanalys för 2020

ASN-2020-15574
Sammanfattning

Årsanalys 2020 innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och
ekonomi. Nämndens brukare och medarbetare har påverkats av coronapandemin under året
vilket beskrivs i rapporten.
Nämnden har tilldelats ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål för
mandatperioden och målen omfattar en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar.
Nämnden bedömer att arbetet med tre av kommunfullmäktiges mål går enligt planering, att
fyra avviker positivt och att fyra avviker både positivt och negativt.
Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och
resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår till plus 28,8 miljoner kronor.
Resultatet för ekonomiskt bistånd uppgår till plus 28,9 miljoner kronor. Inom
hemlöshetsramen redovisas ett underskott om 6 miljoner kronor och inom ramen för
statsbidrag till flyktingar ett överskott om 26,3 miljoner kronor.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-02-10 § 42
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner årsanalys 2020 och skickar den till
kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Magnus Olsson (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Kerstin Håkansson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Avdelningschefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Beslutsunderlag







§42 Årsanalys för 2020
G-Tjänsteskrivelse ASN 210224 Årsanalys 2020
Årsanalys 2020 ASN efter AU
Bilaga 1. Uppföljning av arbetsmiljön v2
Bilaga 2. Systemuppföljning av SAM
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Bilaga 3. Handlingsplan aktiva åtgärder mot diskriminering

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-02-24 Ärende 31. Årsanalys för 2020

Vänsterpartiet har under lång tid kritiserat nämndens sätt att tackla hemlösheten och de
förändringar i riktlinjer om bistånd till boende som gjorts på förvaltningsnivå.
Vi instämmer i SACOs yttrande på förvaltningsrådet, inte heller vi delar bilden av att de
minskade kostnaderna för hemlöshet beror på ett minskat behov av boende, snarare en
förändring i vem som räknas som hemlös.
Vidare ställer vi oss också frågande till vad som menas med att arbetsmiljöarbetet fortskrider
enligt plan när stora andelar av arbetstagarna till exempel uppger att de inte hinner utföra
sina arbetsuppgifter och att arbetet påverkar deras fritid negativt. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet, likväl som balans mellan krav och resurser är fortsatt viktigt för att
medarbetare ska må bra och Malmöbor få den bästa servicen.

Malmö 24 februari 2021
Kerstin Håkansson (V) ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-15574

Årsanalys för 2020
Under 2020 beslutades i Kommunfullmäktige om att tilldela Arbetsmarknads- och socialnämnden en
utökning av de befintliga budgetramarna motsvarande 395 miljoner kronor vilket gett ett skenbart
budgetöverskott på drygt 25 miljoner kronor sammanräknat på samtliga nämndens
verksamhetsområden för det gångna året.
I verkligheten innebär det att Arbetsmarknads- och socialnämnden ännu en gång slagit rekord i att
spräcka den budget som tilldelats med ett verkligt underskott på minus 370 miljoner. Detta trots att
budgetramarna redan fått kraftig tillökning inför 2020.
Sverigedemokraterna har konsekvent och starkt markerat emot det respektlösa agerandet gentemot
skattebetalarna, som uppvisas av de styrande partierna där man konstant väljer att lägga resurser
man inte har på åtgärder och verksamheter som ofta är både kostnadsineffektiva och som inte sällan
ligger långt utanför nämndens kärnverksamhet.
Trots skenande kostnader inom nämnden så minskar inte problemen i Malmö. Vi kan se en ökning av
antalet personer i Malmö som dras med missbruksproblematik, med ökade behov av antalet insatser
i form av institutionsplaceringar samt placeringar i öppenvård.
Vi ser även en kraftig ökning av antalet orosanmälningar, som ligger 9 procent över förra årets
mätning trots en befolkningsökning på endast 1,5 procent.
Det är tänkvärt att man här benämner det ökande antalet orosanmälningar som en positiv
utveckling, då “fler barn och unga kan få stöd och hjälp”. Man undviker däremot helt att reflektera
över det ständigt ökande samhällsproblem som avspeglar sig i dessa mycket allvarliga siffror.
Man har även uttalat ett mål om att vidare fokusera på att få nyanlända till självförsörjning vilket är
samma mål som har funnits i decennier. Färsk data visar dock att även med alla resurser som lagts till
detta ändamål så tar det i genomsnitt 13 år innan hälften av de som invandrat till landet blir
självförsörjande och att en överväldigande majoritet av de som inte blivit självförsörjande inom
denna tidsramen aldrig kommer nå en inkomstnivå som motsvarar självförsörjning i Sverige utan
förblir en permanent belastning på samhället.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Det är även anmärkningsvärt att Malmös uppmätta flyktingmottagande för det gångna året uppgick
till 70% av motsvarande siffra för 2019 trots den rådande covid pandemin och stängda gränser över
hela Europa som i stort sett omöjliggjort invandring från de flesta länder utan aktiv hjälp från Svenska
myndigheter.
Det har heller inte funnits något krav på obligatorisk testning för dessa personer vilket inneburit att
inga av de nyanlända har testats för Covid, detta trots att vi sett högre andel smittade bland
utlandsfödda, vilket potentiellt kan ha orsakat större spridning i kommunen än vad som annars skulle
förekommit.

______________________
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
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2021-01-28
Årsanalys
Diarienr: ASN-2020-15574
Årsanalysen visar att nämnden gör ett plusresultat. Det hade inte varit möjligt utan
tilläggsbudgeten som en majoritet av kommunfullmäktige röstade för. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har sedan den bildades varit underfinansierad. Underfinansieringen har skapat
onödig stress i verksamheten och försvårat det viktiga arbetet som görs dagligen för
Malmöbornas välmående.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-02-24
Årsanalys för 2020
ASN-2020-15674
2020 var ett mycket speciellt år för Malmö och inte minst för de verksamheter som arbetsmarknads- och
socialnämnden ansvarar för. Med en arbetslöshet på hela 16 procent råder en djup kris samtidigt som
politiska krafttag saknas från såväl nationellt som lokalt håll. Verklighetsbeskrivningen i årsanalysen är
inte helt konsekvent och pekar delvis på att fler beviljats ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl och
delvis på att nämnden haft ett mindre inflöde av klienter på ekonomiskt bistånd på grund av de nationella
förändringarna i a-kassan.
Det ekonomiska resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden ser vid en första anblick ovanligt
positivt ut, men det är viktigt att komma ihåg de mångmiljonbelopp som betalats ut till nämnden från
kommunfullmäktige i extra kommunbidrag under året. Utan dessa extra pengar hade arbetsmarknadsoch socialnämnden likt tidigare år avslutat året med stora underskott.
Vidare är det anmärkningsvärt att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin beskrivs som mycket
små i årsanalysen, samtidigt som allmänheten kunnat läsa pressmeddelanden från Socialdemokraterna
och Liberalerna om att budgethålen till följd av pandemin uppgick till nästan en halv miljard.
Budgethålens existens råder det ingen tvekan om, men det är problematiskt när politiskt ansvariga
använder pandemin som ett svepskäl till brister i en ekonomi som varit misskött i många år.
Avslutningsvis vill vi särskilt lyfta situationen på enheten för överförmyndarärenden som inte nämns i
årsanalysen. Vi har full förståelse för att årsanalysen inte innehåller någon uppföljning på enhetsnivå för
hela verksamheten, men när det gäller enheten för överförmyndarärenden har en omfattande
personalomsättning och uppenbara brister i arbetsmiljön dominerat år 2020. Även om det är
överförmyndarnämnden som ansvarar för verksamheten gentemot Malmöborna är det arbetsmarknadsoch socialnämnden som har det yttersta personal- och arbetsmiljöansvaret. Vi kommer att fortsätta
bevaka frågan under 2021.

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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§

73

Uppföljning av internkontrollplan 2020

ASN-2020-15369
Sammanfattning

I januari 2020 antog arbetsmarknads- och socialnämnden en internkontrollplan för 2020.
Planen innehöll årets granskningar och direktåtgärder. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har följt upp planen och sammanställt resultatet av årets granskningar och
direktåtgärder i en rapport.
I samband med årsuppföljningen har den årliga översynen av nämndens Regler och
anvisningar för arbetet med intern kontroll genomförts. Förvaltningen har bedömt nämndens
regler och anvisningar som ändamålsenliga och inga förändringar föreslås.
Kommunstyrelsen har beslutat om kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av
nämndernas interna kontroll. Rapporten innehåller arbetsmarknads- och socialnämndens
utvärdering för 2020.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-02-10 § 44
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Uppföljning intern kontroll
2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder uppföljningen till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





§44 Uppföljning av internkontrollplan 2020
G-Tjänsteskrivelse ASN 210224 Uppföljning av internkontrollplan 2020
Uppföljning intern kontroll 2020

Paragrafen är justerad
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§

74

Brukarundersökning 2020

ASN-2020-14876
Sammanfattning

Under hösten 2020 deltog arbetsmarknads- och socialförvaltningen för femte året i rad i den
nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen, anordnad av Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).
Totalt deltog 109 kommuner i undersökningen. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
valde även i år, liksom 2019, att utöka undersökningsområdena och har därför parallellt med
den nationella brukarundersökningen genomfört anpassade versioner av undersökningen i
områdena arbetsmarknad, boende myndighet samt delar av insatser inom
verksamhetsområde IFO.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-02-10 § 39
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Sammanställning av resultatbrukarundersökning 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar den till kommunstyrelsen för kännedom
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen samt förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag






§39 Brukarundersökning 2020
G-Tjänsteskrivelse - Brukarundersökning 2020
Rapport -sammanställning av resultat-brukarundersökning 2020
Sammanställning svarsfrekvenser brukarundersökningen 2020

Paragrafen är justerad
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§

75

Patientsäkerhetsberättelse 2020

ASN-2020-15490
Sammanfattning

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska arbetsmarknads- och socialnämnden varje år
senast 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse gällande de verksamheter i förvaltningen
som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
I patientsäkerhetsberättelsen 2020 redovisas i förhållande till de lagar och förordningar som
ska styra verksamheten hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat, hur
patientsäkerheten har följts upp och hur risker har analyserats samt hur samverkan med
aktuella aktörer har skett för att förebygga vårdskador.
Patientsäkerhetsberättelsen redogör i förhållande till uppsatta mål för de resultat som
uppnåtts under föregående år, vilka förbättringsområden som identifierats samt utifrån det
vilka mål och strategier verksamheten ska ha för kommande års patientsäkerhetsarbete.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-02-10 § 40
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att särskilt beakta
identifierade utvecklingsområde.
Beslutet skickas till

Avdelningschefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Beslutsunderlag





§40 Patientsäkerhetsberättelse 2020
G-Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2020
Patientsäkerhetsberättelse 2020

Paragrafen är justerad
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§

76

Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ
angående ökat stöd till utsatta män i Malmö

ASN-2020-15831
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD), Simon Enqvist (SD), Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Felicia
Siecke (SD) har väckt ett ärende angående att utöka stödet till utsatta män i Malmö.
I nämndinitiativet föreslås att arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i uppdrag att inleda ett samarbete med en mansjour med syftet att starta
upp och etablera en stödverksamhet med tillhörande stödboende för utsatta män i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är positiv till samarbete med idéburna
organisationer. Om en mansjour vill starta verksamhet i Malmö och önskar söka bidrag eller
annat stöd från Malmö stad kommer förvaltningen ge konsultativt stöd och utreda
möjligheten till ekonomiska bidrag utifrån arbetsmarknads- och socialnämndens riktlinjer för
organisationsbidrag (ASN-2019-9160).
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-02-10 § 43
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår nämndinitiativets samtliga yrkanden.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar avslag till nämndinitiativet.
Helena Nanne (M) yrkar på ett besvarande.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar på ett besvarande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till yttranden: Sedat Arifs (S) avslagsyrkande,
Helena Nannes (M) och Joacim Ahlqvists (C) yrkande om besvarande och Magnus Olssons
(SD) yrkande om bifall. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
bifaller eget yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

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

46

Beslutsunderlag





§43 Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ angående ökat stöd
till utsatta män i Malmö
G-Tjänsteskrivelse - Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ
angående ökat stöd till utsatta män i Malmö
Nämndsinitiativ från SD angående ökat stöd till utsatta män i Malmö

Paragrafen är justerad
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Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-15831

Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ angående ökat stöd till utsatta män i Malmö
Sverigedemokraterna la fram ett förslag kring möjligheterna att stödja en mansjour med tillhörande skyddat
boende i Malmö. Syftet med förslaget var att öka stödet åt de utsatta män i Malmö stad genom att ha en plats
dit de kan vända sig likt kvinnor kan vända sig till kvinnojourer. Förvaltningen hänvisade till att utsatta män
idag kan vända sig till kvinnojourer, vilket vi naturligtvis inte anser är önskvärt med tanke på att det i stor
utsträckning är kvinnliga resurser på dessa. Utsatta män behöver någonstans att vända sig och det finns idag
varken en mansjour i Malmö eller ett skyddat boende i Sverige. Förvaltningen skrev också i sitt svar att
kommunen inte kan starta upp en mansjour, vilket inte heller var vad Sverigedemokraterna yrkade på i sitt
initiativ.
VI Vill se att Malmö stad hjälper och stöttar män i deras utsatthet på samma sätt som man stöttar utsatta
kvinnor och anser inte detta nämndinitiativ varken vara besvarat eller bör avslås med ovan nämnda
anledningar. Malmö stad prioriterar idag inte att hjälpa utsatta män.
Sverigedemokraterna yrkar bifall på detta beslut och eftersom majoritet inte fanns lämnar vi in en
reservation.

Magnus Olsson SD

Simon Enqvist SD

Nichlas Holmgren Gellersten SD

Felicia Siecke SD
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§

77

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

ASN-2021-974
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) har, med instämmande av Nichlas Holmgren
Gellersten (SD) och Felicia Siecke (SD), väckt ett ärende angående tolkningen av
utrymningstid i förhållande till förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av
alkohol.
I nämndinitiativet föreslås att arbetsmarknads och socialförvaltningen ska utreda eventuella
möjligheter tillika konsekvenser av ändrade regler, som innebär sänkt förfluten tid mellan ett
serveringsställes utrymning och stängning, till dess att serveringsstället åter får öppna för
servering av eventuella lättdrycker, folköl och mat.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har den 28 januari 2021 § 44 överlämnat ärendet till
arbetsmarknads- och socialförvaltningen för skyndsam beredning.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår nämndinitiativets yrkanden.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar avslag till nämndinitiativet.
Simon Enqvist (SD) yrkar bifall till förslagen i nämndinitiativet.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till förslagen i nämndinitiativet.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar bifall förslagen i nämndinitiativet.
Joel Laguna (L) yrkar avslag till nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande enligt ovan, bifall mot avslag. Ordförande
finner att nämnden bifaller eget yrkande.
Ordförande ställer proposition på Simon Enqvists (SD), Helena Nannes (M) och Joacim
Ahlqvists (C) yrkande enligt ovan, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller eget yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

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




G-Tjänsteskrivelse - ASN 210224 Ärende väckt av Sverigedemokraterna Nämndinitiativ Utred bättre förutsättningar för Malmös serveringsställen
SD - Nämndinitiativ Utred bättre förutsättningar för alkoholserverare

Paragrafen är justerad

50

ASN-2021-974

Reservation

Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndinitiativ Utred bättre
förutsättningar för Malmös serveringsställen
Sverigedemokraterna har väckt ett ärende angående tolkningen av utrymningstid i
förhållande till förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. I
nämndinitiativet föreslås att arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska utreda eventuella
möjligheter tillika konsekvenser av ändrade regler, som innebär sänkt förfluten tid mellan ett
serveringsställes utrymning och stängning, till dess att serveringsstället åter får öppna för
servering av eventuella lättdrycker, folköl och mat. Förslag till beslut är att anse
nämndinitiativet besvarat med det som framkommer i ärendet.
Förvaltningen gör gällande två huvudsakliga invändningar mot ändrade regler i enlighet med
vårt nämndinitiativ; delvis HSLF-FS2020:79 och delvis påståendet att det skulle innebära en
ökad tillsyn som blir i förlängningen en ökad kostnad för Malmös tillståndshavare eftersom
verksamheten är avgiftsfinansierad.
Gällande HSLF-FS2020:79 är timmen som serveringsstället bör hålla stängt ett allmänt råd.
Det är alltså ett stöd vid tillämpningen 8 kap. 19§ alkohollagen (2010:1622). Vi
Sverigedemokrater pålyser att denna timme inte är bindande enligt lag eller anslutande
föreskrifter. Malmö måste utreda möjligheterna för att lätta den förlust som Malmös
serveringsställen lider.
Vad gäller den påstådda ökade kostnaden för Malmös tillståndshavare menar vi kan vara en
del av den utredning som vi föreslår, där det ska redogöras för möjligheter tillika
konsekvenser. Ärendet generellt är inte helt tydligt och nämnden behöver få in
tillståndshavarnas synpunkter på detta och vara med i en rimlig utsträckning. Skulle
tillståndshavarna vara positiva till att betala eventuella avgifter mot att de inte behöver hålla
stängt i en timme bör nämnden ta detta i beaktning.
Generellt så kan det vara olika för olika tillståndshavare, men de som meddelar en positiv
inställning till sänkt förfluten tid skulle kunna få dispens för detta. Varje tillstånd bör prövas
enskilt, då det är tillståndshavarens förutsättningar som är mycket betydelsefullt. En liten
restaurang med serveringstillstånd kanske har möjligheten att utrymma på högst en
halvtimme, vilket ger en tom restaurang under en halvtimme. Likaså större serveringsställen
som kanske skulle behöva mer än en timme för att kunna utrymma. En timme är möjligen bra
som en utgångspunkt, men är långt ifrån optimalt för alla serveringsställen.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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En annan aspekt är huruvida det krävs överhuvudtaget. Miljö- och byggnadskontoret i
Västerviks kommun meddelade i ett pressmeddelande 2021-01-29 följande regeltolkning:
Efter klockan 20:00 får inga andra alkoholdrycker än folköl serveras. Klockan 20:30 ska all alkohol
förutom folköl vara bortplockad från borden och gästerna. Under tiden får gästerna sitta kvar
medan verksamheten övergår till att servera folköl/alkoholfritt. Utrymning ska ske senast den
tid som framgår av serveringstiderna i era respektive serveringstillstånd. Om ni fortsätter med
folkölsservering efter klockan 20:00 ska det även finnas ett matutbud med minst ett par rätter
och lättdrycker under hela den tid som folkölsserveringen pågår.

Det finns bevisligen en hel del olika vägar att arbeta med detta och förvaltningens
argumentation är inte hållbar med anledning av det som vi har presenterat. Vi föreslår inte en
direkt inskränkning av timmen som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, utan en
utredning av möjligheterna tillika konsekvenserna av att inskränka denna. Hur stor denna
inskränkning ska vara är även den upp till utredningen (som vi föreslår) att bedöma.
Vi har gett arbetsmarknads- och socialnämnden möjligheten att utreda detta då det verkar
finnas olika möjligheter att lätta på Malmökrögarnas börda. Det är djupt beklagligt att en
majoritet i nämnden inte vill se över hur vi kan hjälpa dem igenom denna pandemi som
världen genomgår.

Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna:
-Att bifalla nämndinitiativet.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss i beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
2021-03-01

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

52

§

78

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

ASN-2021-940
Sammanfattning

Joacim Ahlqvist (C) och Helena Nanne (M) har väckt ett ärende angående tolkningen av förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.
I nämndinitiativet föreslås bland annat att förordningen ska tolkas på ett sådant sätt som
möjliggör för restauranger med matservering att hålla öppet oavbrutet efter det att
alkoholserveringen avslutats utan att lokalen behöver utrymmas eller stängas.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har den 28 januari 2021 § 42 överlämnat ärendet till
arbetsmarknads- och socialförvaltningen för skyndsam beredning.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår nämndinitiativets yrkanden.
Yrkanden

Joacim Ahlqvist (C) yrkar bifall till förslagen i nämndinitiativet.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till förslagen i nämndinitiativet.
Sedat Arif (S) yrkar avslag till nämndinitiativet.
Joel Laguna (L) yrkar avslag till nämndinitiativet.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till förslagen i nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande enligt ovan, bifall mot avslag.
Ordförande ställer proposition på Magnus Olssons (SD), Joacim Ahlqvists (C) och Helena
Nannes (M) yrkande enligt ovan, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller eget yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

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




G-Tjänsteskrivelse - ASN 210224 Ärende väckt av Moderaterna och Centerpartiet Nämndinitiativ avseende tillämpning av regeringens restriktioner av servering av
alkohol.
Centerpartiet och Moderaterna - Nämndinitiativ serveringstider

Paragrafen är justerad
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§

79

Ärende väckt av Vänsterpartiet - Nämndinitiativ angående
lokalvård i kommunal regi

ASN-2021-1403
Sammanfattning

Vänsterpartiet (V) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i
arbetsmarknads- och socialnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. Nämndinitiativet
gäller "Lokalvård i kommunal regi" i vilket man föreslår att all lokalvård i nämndens
verksamhet ska övertas i intern regi.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår förslaget om att all lokalvård i nämndens
verksamhet ska övertas i intern regi.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Kerstin Håkansson (V) yrkar bifall till förslagen i nämndinitiativet.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till förslagen i nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande enligt ovan, bifall mot avslag.
Ordförande ställer proposition på Kerstin Håkanssons (V) och Janne Grönholms (MP)
yrkande enligt ovan, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller eget yrkande.
Reservationer

Kerstin Håkansson (V) avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) reserverar sig muntligen till beslutet.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse - Nämndinitiativ Vänsterpartiet - Lokalvård i kommunal regi
Vänsterpartiet - Nämndinitiativ angående lokalvård i kommunal regi 2021-01-19

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-02-24 Ärende 38. Ärende väckt av Vänsterpartiet Nämndinitiativ angående lokalvård i kommunal regi

Vänsterpartiet verkar för att öka verksamhet i offentlig regi på flera plan. Vi kan se flera
vinster med att återta lokalvård i egen regi, förutom att faktiskt öka andelen trygga
anställningar och möjliggöra arbetsmarknadsinsatser som vi skriver om i själva initiativet. Vi
ser vinster med att kunna anpassa städning till olika lokaler, ha en ökad flexibilitet i
verksamheten där behovet av lokalvård kan öka med arbetstoppar och minska vid andra
tillfällen och så vidare.
Förvaltningen skriver själva att de menar att “den del av verksamheten som bedrivs via
arbetsmarknadsavdelningen är en del av nämndens kärnuppdrag och kan utökas. Som
exempel kan nämnas att just nu avslutas ett avtal med en privat leverantör och
verksamheten går över i denna form av lokalvård under våren 2021. Förvaltningen har för
avsikt att successivt utöka lokalvård utförd av de egna arbetslagen dels för att möjliggöra
självförsörjning hos deltagarna. Det är angeläget att övergången sker successivt och med
hänsyn tagen till förutsättningarna för både verksamheten inom arbetsmarknadsavdelning
och verksamheten i lokalerna som ska städas.”
Vi kan inte annat än hålla med och yrkar därför på att initiativet ska bifallas. Då vårt yrkande
inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 24 februari 2021
Kerstin Håkansson (V) ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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§

80

Ärende väckt av Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende
hemlöshet

ASN-2021-970
Sammanfattning

Janne Grönholm (MP) har i ett nämndsinitiativ ställt frågor kopplade till arbetsmarknads- och
socialförvaltningens vägledning för bistånd till boende.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden
kopplade till frågorna.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att frågorna i nämndsinitiativet är besvarade.
Särskilda yttranden

Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Kerstin Håkansson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag
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Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende hemlöshet
Protokollsutdrag - § 43 Ärende väckt av Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende
hemlöshet
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-02-24 Ärende 39. Ärende väckt av Miljöpartiet Nämndinitiativ avseende hemlöshet

Vänsterpartiet har under lång tid bevakat och drivit på för att de nya riktlinjerna för bistånd till
boende ska behandlas politiskt av nämnden. Vi ser med oro på utveckling i vår stad, inte
minst efter de rapporter som inkommit från både fackförbundets medlemmar men också
Skåne stadsmission.
Vi tycker inte att förvaltningen ger tillräckliga svar på de frågor som ställts i nämndsinitiativet.
För oss räcker det inte med att förvaltningen säger att man har dokument och rutiner, när så
graverande vittnesmål kommit nämnden till känna. Vi ställer oss också frågande till att
ärendet inte samverkats och vill lyfta fram SACOs oro som framkommer i den skrivelse som
kommit nämnden till del under mötet. Vi kommer att återkomma i frågan framöver.

Malmö 24 februari 2021
Kerstin Håkansson (V) ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2021-01-28
Nämndsinitiativ avseende hemlöshet
Diarienr: ASN-2021-970
Vi är bekymrade över att det verkar finnas två olika berättelser om hur den nya vägledningen för
hemlösa hushåll fungerar. Enligt förvaltningens svar finns tydliga rutiner som fungerar och att
utsatta människor inte hamnar mellan stolarna. Det går stick i stäv med skrivelsen från SSR där
socialsekreterarna uttrycker en frustration över vägledningens konsekvenser för hemlösa
Malmöbor. I mars kommer vi att få ta del av hemlöshetsrapporten. Vi förutsätter att det innan
sker en dialog mellan socialförvaltningen och facket. Och vi utgår från att vi får en enhetlig bild
av hur de vuxna och barn det gäller påverkas – och hur arbetsmiljön för socialsekreterarna ser
ut.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1262

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-1262

Årsanalys för 2020Anmälan inkomna, utgående och upprättade handlingar
Vi vill särskilt lyfta den delen som avser dom från förvaltningsrätten målnr 15878-20. Något som även
media rapporterat om. Det gäller ett skriftligt avtal med Fotfästet i Malmö. Ett extremt slöseri med
malmöbornas skattekronor. En dom som måste få konsekvenser får de personer som ingått avtalet.
Lagen om offentlig upphandling ska alltid följas och detta måste vara Malmös huvudregel och gäller
självklart vid alla upphandlingar.
Vi kommer framöver sätta fokus på frågor kopplat till offentlig upphandling och vill även säkerställa
att nämnden framöver får all relevant information för kännedom kopplat till hur förvaltningen
efterlever LOU.
Om vårt yttrande ska beläggas med sekretess får den bedömningen göras av sakkunnig.

______________________
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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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-1855
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§

83

Utseende av dataskyddsombud för arbetsmarknads- och
socialnämnden

ASN-2021-2249
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag.
Dataskyddsombud är den person som den personuppgiftsansvarige har utsett för att
självständigt tillse att personuppgifter hanteras korrekt och lagligt inom verksamheten.
Dataskyddsombudets oberoende ställning och arbetsuppgifter regleras i art. 37–39
dataskyddsförordningen. Ombudet kan jämföras med en interrevisor som påpekar fel och
brister och ber den personuppgiftsansvarige att vid behov vidta rättelse. Vid tveksamheter ska
ombudet samråda med tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet kan även ge rådgivning på
övergripande nivå. EU:s dataskyddsförordning 2018 föreskriver att ombudet ska rapportera
direkt till den personuppgiftsansvariges högsta förvaltningsnivå.
Malmö stads dataskyddsombud Niina Stiber är föräldraledig till och med den 13 augusti 2021.
Martin Axelsson har utsetts till dataskyddsombud för kommunstyrelsen under perioden den 1
mars 2021 till den 13 augusti 2021. Kommunstyrelsen har anmodat övriga nämnder och
helägda bolag att utse Martin Axelsson till dataskyddsombud.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser konsult Martin Axelsson som
dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde med
ikraftträdande från och med 1 mars 2021 till dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i
tjänst den 13 augusti 2021.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt Martin Axelsson att därefter meddela
Integritetsskyddsmyndigheten om beslutet och dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen och stadskontoret, Martin Axelsson, Karl-Johan Karlsson
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ASN 210224 - Utseende av dataskyddsombud för
arbetsmarknads- och socialnämnden
Utseende av dataskyddsombud (STK-2021-41)
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Information från förvaltningsdirektören

Britt-Marie Pettersson informerar:
Sammanfattning

- Överenskommelse mellan staten och SKR om God och nära vård 2021. "En omställning av
hälso- och sjukvården med primärvården som nav". Gäller även inom ASNs
ansvarsområden.
- Gemensamma insatser tillsammans med statliga myndigheter och fler av stadens
förvaltningar under våren. Sker inom ramen för de statliga myndigheternas uppdrag utifrån
myndighetssamverkan och stadens handlingsplan för misstänkta brott i välfärden.
- Kinesiska muren - samarbete med miljöförvaltningen, Eon.
- Verksamhetsbesöksdagen den 18/3 blir digital. Skicka gärna in önskemål till kommande
temadagar/verksamhetsdagar.
- Covid-19-läget.
- Ny organisation, med nya chefer, på nya uppdrag upptäcker att de nya samarbetsytorna
kräver gemensamma insatser för att stärka upp samarbete, samsyn och likvärdigheten i
förhållande till brukarnas behov. Workshops, samordningsrutiner etc. arbete pågår.
- Enheten för överförmyndarärenden. Arbetet fortgår med fokus på kapacitet, kvalitet och
arbetssätt.
- Arbetsmiljöundersökningen är i slutfasen och presenteras för medarbetare i nästa vecka.
Återkoppling kommer att ske i ÖFN och i ASN.
- Upphandling boende med stöd, tilldelningsbeslut och igångsättning i mitten av mars.
Skyddat boende utbrutet ur denna upphandling p.g.a. sekretess-svårigheter.
Beslutsunderlag




Information till ASN - Sammanställning avseende hushåll utan tillstånd att vistas i
Sverige
Månadsstatistik ASN januari 2021

Paragrafen är justerad

64

§

85

Ärende väckt av Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende barns
bostad först

ASN-2021-2398
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.
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande ställer proposition på Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller Sedat Arifs (S) yrkande.
Reservationer

Simon Enqvist (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: -

Ärende väckt av Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende barns bostad först
Sverigedemokraterna kan inte stödja något samarbete med organisationer som ger aktiv hjälp till
personer för att fortsatt hålla sig gömda för myndigheter i Sverige.
Stadsmissionen har under 2020 avslöjats att ingå i en tills dess hemlig organisation, vars syfte varit
att ge ekonomiskt och materiellt stöd till personer som vistas olovligt i landet.
Stadsmissionen är delvis finansierad med skattemedel, och det är därför synnerligen allvarligt ifall
dessa pengar går till medhjälp att bryta mot svensk lagstiftning.
Då Stadsmissionen är en av de verksamma parterna av Barns bostad först är det därför omöjligt för
oss att stödja projektet.
Sverigedemokraterna yrkade därför på att nämndsinitiativet skulle avslås.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss därför mot beslutet.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

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

