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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-03-25 kl. 09:00-11:45

Plats

Kungsgatan 13/Teams

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande) §§86-106, §§108-119
Ann-Marie Hansson (S) §§104-119
Anders Nilsson (S) §§104-119
Pernilla Hagen (S) §§104-119
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M) §§104-106, §§108-119
Farishta Sulaiman (M) §§104-106, §§108-119
Joacim Ahlqvist (C) §§86-106, §§108-119
Simon Enqvist (SD) §§86-106, §§108-117, §119
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) §§104-106, §§108-117, §119 ersätter
Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Peter Nilsson (S) §§104-119
Vanja Andersson (S) §§104-119
William Spegel (S) §§104-119
Mira Markovinovic (S) §§104-119
Ulla Herbert (L) §§104-119
Louise Arndt (MP) §§104-119
Emma-Lina Johansson (V) §§104-119
Anna Adell (M) §§104-119
Claes Holmerup (M) §§104-119
Bertil Lindberg (M) §§104-119
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) §107, §118
Felicia Siecke (SD) §§104-119

Övriga närvarande

Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande) §107
Ingrid Gunnarson (M) §107
Farishta Sulaiman (M) §107
Joacim Ahlqvist (C) §107
Simon Enqvist (SD) §107, §118
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef) §§104-119
Lene Cordes (Avdelningschef) §§104-119

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

...........................................
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Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne
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Carina Opasiak (Avdelningschef) §§106-113
Jan Wennerlund (Avdelningschef) §§96-101
Marcus Eriksson (Avdelningschef) §§104-105, §§107-108
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Petra West Stenkvist (Enhetschef) §§104-119
Maida Bajrami Engqvist (Enhetschef) §86, §104, §§107-108, §115
Josefin Croset (Utredningssekreterare) §86, §104, §108
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist) §§86-103, §§105-119
Lars G Larsson (Utvecklingssekreterare) §114, §116
Rikard Vroland (Avdelningschef) §114
Hanna Ljungberg (Facklig representant) §§104-119
Luisa Hansson (Ekonomichef) §106, §111
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-04-01

Protokollet omfattar

§§86-119
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§

86

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner dagordningen, s. 3 i protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

87

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3212

Paragrafen är justerad
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§

88

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3215

Paragrafen är justerad
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§

89

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3213

Paragrafen är justerad
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§

90

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3116

Paragrafen är justerad
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§

91

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3303

Paragrafen är justerad
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§

92

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3304

Paragrafen är justerad
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§

93

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3217

Paragrafen är justerad
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§

94

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3218

Paragrafen är justerad
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§

95

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3219

Paragrafen är justerad
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§

96

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3216

Paragrafen är justerad
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§

97

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3290

Paragrafen är justerad
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§

98

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3288

Paragrafen är justerad
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§

99

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3287

Paragrafen är justerad
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§

100

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3286

Paragrafen är justerad
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§

101

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3285

Paragrafen är justerad
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§

102

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-16248

Paragrafen är justerad
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§

103

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-2552

Paragrafen är justerad
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§

104

Tillsynsplan för tillståndsenheten i Malmö stad 2021

ASN-2021-2634
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har genom tillståndsenheten ansvar för
tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen och för
tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter.
Kommunen ska enligt 9 kap. 2 § alkohollagen upprätta en tillsynsplan som ska inges till
länsstyrelsen. Tillståndsenheten har upprättat ett förslag till tillsynsplan för 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-03-11 § 52
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner föreliggande tillsynsplan för 2021.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar tillsynsplanen till Länsstyrelsen Skåne.
Yrkanden
Helena Nanne (M) med instämmande av Joacim Ahlqvist (C) och Simon Enqvist (SD) yrkar
på att det tredje målet (100 % av de helt nya tillståndshavarna...) ska ha samma lydelse som
det tredje målet 2020 (100 % av de serveringsställen som beviljades stadigvarande
serveringstillstånd...), samt yrkar att det nya målet (de tillståndshavare som inte
lämplighetsprövats det senaste året ska lämplighetsprövas under 2021) ska strykas helt.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt yrkar bifall till Helena Nannes (M)
första yrkande och avslag till Helena Nannes (M) andra yrkande om strykning.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till huvudförslag samt två ändringsyrkanden.
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag, bifall mot avslag. Ordförande finner
att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) första ändringsyrkande, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) andra yrkande om strykning, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
Reservationer
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med en skriftlig reservationen, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) reserverar sig muntligen till
beslutet.
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Beslutet skickas till

Tillståndsenheten

Länsstyrelsen Skåne
Beslutsunderlag





§52 Tillsynsplan för tillståndsenheten i Malmö stad 2021
G-Tjänsteskrivelse - Upprättande av tillsynsplan avseende tillståndsgivning och
tillsyn av serveringstillstånd 2021
Tillsynsplan för tillståndsenheten i Malmö stad 2021

Paragrafen är justerad
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-03-25
Tillsynsplan för tillståndsenheten i Malmö stad
ASN-2021-2634
Tillståndsenheten ansvarar för en viktig verksamhet i Malmö. Restaurangbranschen är särskilt
betydelsefull för vår stad, då det på grund av avsaknad av arbetstillfällen inom industrinofta är just i
restaurangbranschen som många Malmöbor får sitt första jobb med tillhörande viktiga erfarenheter.
Dessutom har Malmö under lång tid haft ett mycket attraktivt krogliv som gör vår stad levande och lockar
turister från andra delar av landet och världen. Båda dessa faktorer innebär att branschens påverkan på
skatteintäkterna är tämligen stor.
Tillsynsarbetet och handläggning av tillstånd för alkoholservering grundas i en stelbent lagstiftning som
får stor påverkan på möjligheten att bedriva näringsverksamhet. Moderaterna och Centerpartiet vill
förändra lagstiftningen på flera områden, men ser också goda möjligheter att bedriva en bättre
tillsynsverksamhet som visar respekt för den erfarenhet och kompetens som finns i branschen och som
inte har som utgångspunkt att krögare i allmänhet inte är skötsamma.
Med bakgrund av detta föreslog vi två ändringar av tillsynsplanen. I det ursprungliga förslaget till
tillsynsplan från tillståndsenheten fanns en ambitionssänkning avseende informationsbesök till nya
tillståndshavare. Tidigare år har målet varit att samtliga serveringsställen som beviljats serveringstillstånd
ska få ett informationsbesök, ett viktigt stöd för att allt ska bli rätt från början och för att tillståndsenheten
inte ska behöva vidta åtgärder senare. Inte minst är det ett stöd som samtliga tillståndshavare betalar för
inom ramen för ansökningsavgiften. Vi yrkade på att behålla det tidigare målet som gäller samtliga, istället
för det föreslagna målet som bara skulle omfatta helt nya tillståndshavare. Vi kan glädjande konstatera att
en enig nämnd ställde sig bakom yrkandet och att ambitionen på området kvarstår.
Vidare yrkade vi på en strykning av förslaget till helt nytt mål som innebär att de tillståndshavare som
inte lämplighetsprövats det senaste året ska lämplighetsprövas under 2021. Det är en orimlig ordning att
använda tillståndsenhetens resurser, finansierade av tillståndshavarna, till att utreda lämplighet av
tillståndshavare helt utan förekommen anledning. Om det är ett problem att Polismyndigheten inte
uppmärksammar tillståndsenheten på brister i tillräcklig omfattning är vi givetvis också intresserade av
att lösa det, men att lämplighetspröva samtliga lär vara den minst effektiva av alla tänkbara lösningar.
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)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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§

105

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef, informerar nämnden.
Beslut

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

106

Överenskommelse om arbetsmarknadsanställningar mellan
arbetsmarknads- och socialnämnden och övriga nämnder
utifrån beslut i kommunfullmäktige

ASN-2021-3327
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i
uppdrag att teckna överenskommelser om totalt 1 500 arbetsmarknadsanställningar med
övriga nämnder, utom valnämnd och överförmyndarnämnd (KF 2020-12-22, § 291, STK2020-1509).
Överenskommelserna syftar till att fastställa det gemensamma åtagandet och fördelningen av
platser för respektive nämnd. Syftet är också att tydliggöra övergripande ansvarsfördelning
och de ekonomiska konsekvenser som kan bli aktuella om platser för anställningar inte
realiseras.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till överenskommelse framgår av bilaga 1.
För att överenskommelserna snabbt ska komma på plats föreslås att förvaltningen får i
uppdrag att teckna dessa med var och en av de nämnder som ska ta emot platser.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Överenskommelse om
arbetsmarknadsanställningar, enligt bilaga 1 till detta ärende.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att teckna överenskommelser om arbetsmarknadsanställningar med Malmö stads
övriga nämnder, i enlighet med den fördelning av platser som anges i tabellen Fördelning av
arbetsmarknadsanställningar per nämnd i ärendet.
Yrkanden
Helena Nanne (M), med instämmande av Joacim Ahlqvist (C) och Simon Enqvist (SD) yrkar
avslag på föreliggande förslag.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall till föreliggande förslag och avslag.
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag till beslut, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Reservationer
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Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig skriftligen till beslutet, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) reserverar sig skriftligen till
beslutet, bilaga.
Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden; Hälsa-, vård och omsorgsnämnden; Förskolenämnden;
Grundskolenämnden; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Fritidsnämnden;
Kulturnämnden; Tekniska nämnden; Servicenämnden; Miljönämnden;
Stadsbyggnadsnämnden; Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ASN 2021-03-25 Överenskommelse om
arbetsmarknadsanställningar mellan arbetsmarknads- och socialnämnden och övriga
nämnder utifrån beslut i kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-03-25
Överenskommelse om arbetsmarknadsanställningar mellan
arbetsmarknads- och socialnämnden och övriga nämnder utifrån beslut
i kommunfullmäktige
ASN-2021-3327
Socialdemokraternas och Liberalernas upplägg med tvingande arbetsmarknadsanställningar i hela
kommunens organisation är på många sätt en häpnadsväckande hantering av massarbetslösheten i
Malmö. Det enda syftet som uppnås är att 1500 arbetslösa Malmöbor inte längre kommer att synas i
statistiken för ekonomiskt bistånd, men av allt att döma kommer vara kvar i arbetslöshet.
Arbetsmarknadsåtgärder i form av extratjänster leder i extremt liten utsträckning till arbete. Av de
personer som under 2017 och 2018 hade en extratjänst, i hela landet, hade endast 2.3 % ett jobb på den
reguljära arbetsmarknaden 90 dagar efter avslutas insats. Detta kan exempelvis jämföras med
arbetsmarknadsutbildning som i samma granskning av arbetsförmedlingens statistik ledde till jobb i 38.5
% av fallen.
Dessa arbetsmarknadsanställningar är inte pensions-, sjuklöne-, eller a-kassegrundande. Åtgärderna är
alltså inte bara verkningslösa för individen. Man får inte heller ta del av samma ekonomiska trygghet som
man får vid andra anställningar i Malmö stad.
Avslutningsvis anser vi det vara mycket anmärkningsvärt med ett upplägg där övriga nämnder får betala
straffavgifter till arbetsmarknads- och socialnämnden. Det bör stå alla nämnder och förvaltningar fritt att
avstå från att delta i denna typ av projekt som endast ser bra ut på pappret, men inte hjälper någon i
verkligheten.
Med anledning av ovanstående yrkade vi avslag på ärendet. 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)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-3327

Överenskommelse om arbetsmarknadsanställningar mellan arbetsmarknads- och
socialnämnden och övriga nämnder utifrån beslut i kommunfullmäktige
Enligt beslut i kommunfullmäktige från december 2020 fick arbetsmarknads- och socialnämnden i
uppdrag att teckna överenskommelser med övriga nämnder om sammantaget 1500
arbetsmarknadsanställningar, undantaget valnämnden samt överförmyndarnämnden.
Vi i Sverigedemokraterna ser flera allvarliga brister i detta beslutet som sannolikt kommer att få
omfattande negativa konsekvenser för flera av kommunens verksamheter.
Det framtagna målvärdet om 5.7% av nuvarande personalstyrka är allt för arbiträrt och saknar reell
förankring till vad varje förvaltning rimligtvis kan ta emot, då möjligheterna för varje förvaltning är
olika satt till behov och kompetenskrav.
Vidare riskerar den straffavgift om 7500 kronor per ej uppfyllt arbetstillfälle och månad att
snedfördela resurser som behövs i respektive förvaltning. Det är inte rimligt att Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen kannibaliserar andra förvaltningar och att medel avsedda för skola eller sjukvård
därmed istället går till socialtjänsten.
Utöver detta kvarligger även grundproblemet med arbetsmarknadsanställningar.
Subventionerade arbetstillfällen har gång på gång visat sig underprestera när det gäller att få
personer i arbetslöshet till en varaktig självförsörjning samtidigt som de riskerar att stänga ute
ordinarie arbetssökande som inte har möjlighet att konkurrera på lika villkor.
Med bakgrund av ovan yrkade vi avslag på förslaget till beslut.
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
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§

107

Avrop från Jobbpakten 2021

ASN-2021-709
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gavs i Malmö stads budget i uppdrag att med berörda nämnder
genomföra en Jobbpakt med Malmöborna (Budget 2018 med plan för åren 2019–2023, STK2017-192).
I kommunstyrelsens budget för 2021 finns avsatt medel för insatser kopplade till Jobbpakten
och som bidrar till kompetensförsörjningen i Malmö men som inte ryms inom befintliga
anslag (Malmö stads Budget 2021 med plan för åren 2022–2023, STK-2020-1251).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden
ansöker om medel från Jobbpakten 2021 för att genomföra insatser som bidrar till att
realisera intentioner och samtidigt påverka måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål:
Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera,
Malmö stad ska verka för att en större andel Malmöbor är självförsörjande.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 9 000 000 kr från
kommunstyrelsen för planerade insatser för 2021 i enlighet med Jobbpaktens intentioner och
utifrån den kommunövergripande målsättningen om en utökning med 1000
arbetsmarknadsanställningar för 2021 (STK-2020-1509).
Ansökta medel avser kostnader som uppstår utifrån nämndens verksamhet för att kunna
genomföra de föreslagna insatserna.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har samordnat sig med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen i ärendet.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om 9 000 000 kr från kommunstyrelsen för
insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och socialnämnden planerar att
genomföra under 2021.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden
Helena Nanne (M) med instämmande av Joacim Ahlqvist (C) och Simon Enqvist (SD) yrkar
på att ärendet skall återremitteras med följande motivering "att förvaltningen skall förtydliga
vilka åtgärder som kan bli aktuella samt kostnaderna för dessa".
Sedat Arif (S) med instämmande av Joel Laguna (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det föreligger ett yrkande om återremiss. Ordförande finner att
nämnden vill behandla ärendet idag.
Helena Nanne meddelar för Moderaterna, Joacim Ahqvist meddelar för Centerpartier och
Simon Enqvist meddelar för Sverigedemokraterna att de inte deltar i beslutet.
Ordförande finner att det bara föreligger ett förslag till beslut. Ordförande finner att
nämnden har beslutat i enlighet med det föreliggande förslaget.
Reservationer
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig muntligen till beslutet att behandla ärendet på dagens sammanträde.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) reserverar sig muntligen till
beslutet att behandla ärendet på dagens sammanträde.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag §46 Avrop från Jobbpakten 2021

Paragrafen är justerad
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§

108

Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens
betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46

ASN-2021-802
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit den statliga offentliga utredningen En
gemensam angelägenhet på remiss. Utredningen utgör jämlikhetskommissionens betänkande
och beskriver hur ojämlikhet uppstår och fungerar samt dess konsekvenser samt presenterar
överväganden och förslag för ett mer jämlikt Sverige.
Jämlikhetskommissionens betänkande spänner över en rad politikområden. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen anser sammantaget att de förslag i utredningen som har beröring till
förvaltningens verksamhetsområden är relevanta och tydligt kopplade till förvaltningens
utmaningar. Förvaltningen ställer sig positiv till huvuddelen av utredningens förslag inom
politikområdena arbetsliv, mottagande och integration, bostäder och grannskap,
konsumentpolitik, transfereringar barn och familj samt arbetsrelaterade trygghetssystem.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-03-11 § 68
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till yttrande.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden
Helena Nanne (M), med instämmande av Simon Enqvist (SD) och Joacim Ahlqvist (C), yrkar
avslag till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall till föreliggande förslag och avslag.
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag till beslut, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Reservationer
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig skriftligen till beslutet, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) reserverar sig skriftligen till
beslutet, bilaga.
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Beslutsunderlag









§68 Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
Tjänsteskrivelse efter AU ASN210325 - Jämlikhetskommissionens betänkande
Yttrande efter AU ASN210325 - Jämlikhetskommissionens betänkande
En gemensam angelägenhet volym 1 - Betänkande av Jämlikhetskommissionen
En gemensam angelägenhet volym 2 - Betänkande av Jämlikhetskommissionen
Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet ,SOU 2020:46
Följebrev - Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens
betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46

Paragrafen är justerad

34

Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-03-25
Remiss från Finansdepartementet – Jämlikhetskommissionens
betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
ASN-2021-802
Moderaterna och Centerpartiet är kritiska till flera av de förslag som utredningen föreslår och som
nämnden beslutade att ställa sig bakom, men också mot vissa resonemang som finns i nämndens yttrande
där kritik riktas mot utredningens förslag. Utredningens ansats är i grund och botten problematisk och
bygger i stora delar på en bidragslinje som redan präglat vår stad i allt för stor utsträckning.
Utredningen föreslår att konsekvenserna för anställningstryggheten för visstidsanställda ska utredas
särskilt. Det bygger på en förenklad bild av arbetsmarknaden. Trygghet handlar inte bara om
anställningsvillkor, utan också om frågor som rör kompetensutveckling och lärande genom hela
arbetslivet. Vi menar att dessa frågor också bör beaktas då exempelvis avsaknad av utbildning, eller
utbildning som det inte finns ett behov av på arbetsmarknaden, kan vara ett större hot mot tryggheten.
En person med utbildning och erfarenhet som efterfrågas på arbetsmarknaden, men som för tillfället har
en visstidsanställning, är sannolikt mer trygg inför framtiden än en person som förvisso har en
tillsvidareanställning, men som har utbildning och erfarenhet inom områden som är på väg att försvinna
t ex till följd av digitalisering.
Ett annat förslag som utredningen presenterar är att införa ett lagstadgat krav på hyresgästernas möjlighet
att välja nivå vid renovering. Det är dels ett förslag som strider mot äganderätten, men också ett förslag
som riskerar att renovering av fastigheter blir dyrare för fastighetsägare vilket i slutändan får finansieras
av hyresgästerna.
Vidare anser vi, i enlighet med nämndens yttrande, att det är önskvärt med ett större statligt ansvar för
nyanlända flyktingars bosättning, etableringsinsatser och försörjning. Vi vänder oss dock mot
beskrivningen i yttrandet. Till viss del stämmer det att staten backat från ansvaret att finansiera kostnader
som uppstår till följd av statliga beslut, men vi vill poängtera att Malmö stad också har valt att ta ett större
ansvar i flera delar. Långsiktiga boendelösningar som sträcker sig förbi de två åren i etableringsprocessen
och kravlös hantering av ekonomiskt bistånd är två exempel på detta. Vi menar att delar av de kostnader
som nämnden syftar på i yttrandet är självförvållade.
Avslutningsvis kan vi konstatera att yttrandets kritik mot marknadshyror är felaktig och att
Hyresgästföreningens propaganda verkar ha fått fullt genomslag.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

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

Claes Holmerup (M)
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-802

Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet, SOU2020:46
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit den statliga offentliga utredningen ”En
gemensam angelägenhet” på remiss. Utredningen utgör jämlikhetskommissionens
betänkande och beskriver hur ojämlikhet uppstår och fungerar samt dess konsekvenser och
presenterar överväganden och förslag för ett mer jämlikt Sverige. Arbetsmarknads- och
socialnämnden föreslås godkänna förslaget till yttrande och översända yttrandet till
Kommunstyrelsen.
I utredningen finns flera förslag som vi anser är bra, bland annat avvecklingen av EBO-lagen
och även den utökade ersättningen för kommunerna i samband med den höga kostnaden för
invandringen. Dessvärre har flertalet av de förslagen som framkommer i remissen tillräckligt
negativa konsekvenser att vi inte kan ställa oss bakom yttrandets positivitet gentemot dessa.
I förslaget till yttrande ställs olika förslag såsom; individuella subventioneringsgrunder,
utökade ”generösare” lönesubventioner, höjd dagersättning för asylsökande [till en kostnad
av 0,3 miljarder] och påtvingandet av fastighetsägare att acceptera bostadsbidrag som
inkomst i god dager. Vidare anges det i yttrandet att det är positivt att kommunen får i
uppdrag att säkerställa att anhöriginvandrare ges information om rätten att delta i
samhällsorientering.
Sverigedemokraterna anser inte att utökade och generellt generösare subventioner kommer
att göra situationen bättre. Yttrandet pålyser att nuvarande subventioner har haft begränsade
effekter, därav är det inte ställt utom rimligt tvivel att ytterligare subventioner skulle ha en
positiv effekt. Vi anser heller inte att det är rimligt att privata fastighetsägare ska behöva
acceptera bostadsbidrag som en inkomst.
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 särskilt vital del är just samhällsorienteringen; det ska inte bara ”ges” information om
rätten att delta i samhällsorientering, det ska vara ett tydligt krav på anhöriginvandrarna.
Sverigedemokraterna yrkade med anledning av ovanstående avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Nichlas Holmgren Gellersten

Simon Enqvist

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av
Felicia Siecke
Felicia Siecke (SD)

2021-03-25

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

109

Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre
kostnad - förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet ,
SOU 2020:75

ASN-2021-894
Sammanfattning

Malmö stad har mottagit slutbetänkandet Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre
konkurrens i bostadsbyggandet (SOU:75) från Finansdepartementet. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har av kommunstyrelsen ombetts avge yttrande kring betänkandet.
Utredningens syfte är att gynna en utveckling där lägre produktionskostnader återspeglas i
boendekostnaderna och där företag med sådana affärsmodeller ges bättre förutsättningar att
verka. Utredningens arbete berör offentlig upphandling av bostadsbyggande, kommuners
agerande i olika roller i bostadsbyggandet samt hur hyresnivåer kan regleras på förhand.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till utredningens ambitioner och
välkomnar beskrivningar av modeller och verktyg för att minska den akuta och långsiktiga
bostadsbristen. Förvaltningen anser vidare att utredningen inte i tillräcklig utsträckning
beskriver de samhällsekonomiska konsekvenser utredningens förslag kan medföra.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-03-11 § 69
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avger yttrande till kommunstyrelsen enligt
arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Nichlas Holmgren Gellersten (SD), på att
stryka avsnitt 9, sida 2 och 3, i yttrandet.
Sedat Arif (S) yrkar bifall på föreliggande förslag och avslag på Helena Nannes (M)
ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett ändringsyrkande. Ordförande
ställer proposition på föreliggande förslag, bifall mot avslag. Ordförande finner att nämnden
bifaller föreliggande förslag.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) ändringsyrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden avslår ändringsyrkandet.
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Reservationer
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig
muntligen till beslutet.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) reserverar sig muntligen till
beslutet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








§69 Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för
bättre konkurrens i bostadsbyggandet , SOU 2020:75
G-Tjänsteskrivelse 210325 ASN Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo
till lägre kostnad - förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet
Yttrande Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre kostnad - förslag
för bättre konkurrens i bostadsbyggandet
Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet
(SOU 2020:75)
Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för
bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)
Följebrev - Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre kostnad förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet , SOU 2020:75

Paragrafen är justerad
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§

110

Följebrev - Remiss från Finansdepartementet - Ökat skydd och
stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden, (SOU
2020:77)

ASN-2021-1088
Sammanfattning

Stadskontoret har tillskrivit Arbetsmarknads- och socialnämnden att yttra sig angående
Remiss från Finansdepartementet - Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade
spelmarknaden.
Arbetsmarknads- och socialnämnden yttrar sig gällande avsnitt 3 som innehåller förslag på
åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är kritisk till utredningens förslag att utarbeta en
modell för riskklassificering av olika spelformer. Spellagens bestämmelser bör gälla alla spel
oavsett risk och därmed fyller en riskklassificering ingen funktion.
Förvaltningen instämmer i övriga förslag som handlar om ytterligare begränsningar av
marknadsföring av spel om pengar samt införandet av en förlustgränsen vid spel på statliga
värdeautomater.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-03-11 § 70
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Ökat skydd och stärkt
reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77), enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Simon Enqvist (SD) och Joacim Ahlqvist (C)
: " Yrkande 1, ytterligare ett stycke på sidan 2 under kapitel 8: Om utredningens förslag trots
detta är aktuellt för införande anser nämnden att spel som undantas från kreditförbudet
särskilt ska beaktas i en riskklassificering, då möjligheten att köpa lotter på kredit är en
uppenbar risk för omfattande skuldsättning."
Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C): "Yrkande 2, ändring av
yttrandet avseende det första förslaget på sidan 2 under kapitel 9: Nämnden avstryker
utredningens förslag. Ett förbud mot reklam skulle innebära stora risker för personer som vill
spela och behöver söka information om spel på egen hand. Utan tillgänglig information från
licenserade spelbolag lämnas ett stort utrymme för oseriösa och olicensierade spelbolag i
andra länder"
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Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ajournering 10:43-10:50
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och två ändringsyrkanden. Ordförande
ställer proposition på föreliggande förslag, bifall mot avslag. Ordförande finner att nämnden
bifaller föreliggande förslag.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) första yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
Helena Nanne (M) begär omröstning.
Omröstning
Ordförande finner att föreliggande förslag är huvudförslag och att nämnden ska pröva
Helena Nannes (M) första yrkande. Ordförande föreslår att en "ja-röst" innebär en röst på
föreliggande förslag och att en "nej-röst" innebär en röst på Helena Nannes (M) yrkande.
Med sju ja-röster finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutsgång fortsättning
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) andra yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
Reservationer
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag







§70 Följebrev - Remiss från Finansdepartementet - Ökat skydd och stärkt reglering
på den omreglerade spelmarknaden, (SOU 2020:77)
G-Tjänsteskrivelse - ASN 20210325 Remiss från Finansdepartementet - Ökat skydd
och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden
Yttrande - ASN 20210325 Remiss från Finansdepartementet - Ökat skydd och
stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden
Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77)
Remiss från Finansdepartementet - Ökat skydd och stärkt reglering på den
omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77)

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-03-25

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §110

Följebrev - Remiss från Finansdepartementet - Ökat skydd och stärkt reglering på den
omreglerade spelmarknaden, (SOU 2020:77), ASN-2021-1088
Ärende:

Voteringslist(or)
Huvudförslag Sedat Arif (S)
Ledamot

Ja

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
Kerstin Håkansson (V), Ledamot
Ingrid Gunnarson (M), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Joacim Ahlqvist (C), Ledamot
Simon Enqvist (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
6

0
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-03-25
Remiss från Finansdepartementet – Ökat skydd och stärkt reglering på
den omreglerade spelmarknaden
ASN-2021-1088
Moderaterna och Centerpartiet instämmer i flera av de synpunkter som lämnas i yttrandet, med några
undantag. Den svenska spelmarknaden är hårt reglerad och det finns ett förbud mot att sälja spel och
lotter på kredit, med möjlighet till undantag från den bestämmelsen. Ett sådant undantag är A-Lotterierna
(Kombilotteriet, Drömreselotteriet och Motorlotteriet), vars intäkter går till Socialdemokraterna. Under
2017 avslöjades att A-Lotteriernas försäjning av lotter på kredit är omfattande och att så många som 8000
lottköpare hamnat hos Kronofogden på grund av uteblivna betalningar.1 A-Lotterierna har också fått
kritik för att det inte framgår tydligt att intäkterna från lotteriet går till Socialdemokraterna.2 Det är
uppenbart att spelande som finansieras med kredit är en enorm risk för att enskilda hamnar i
skuldsättning. Inte sällan innebär ett omfattande spelberoende med stora skulder ett behov av hjälp från
socialtjänsten. Att Socialdemokraternas verksamhet finansieras av detta är minst sagt osmakligt.
Därför yrkade vi på följande tillägg i yttrandet, på sidan 2, under kapitel 8:
Om utredningens förslag trots detta är aktuellt för införande anser nämnden att spel som undantas från kreditförbudet
särskilt ska beaktas i en riskklassificering, då möjligheten att köpa lotter på kredit är en uppenbar risk för omfattande
skuldsättning.
Vidare anser vi att utredningens förslag om förbud mot reklam visserligen kan låta lovvärt, men riskerar
att få konsekvenser för enskilda personer i spelmissbruk. Reklam från seriösa och licenserade spelbolag
innebär att personer som vill och kommer att spela får ta del av information från just seriösa och
licenserade spelbolag. Vid avsaknad av den informationen skulle fler i praktiken hänvisas till det
samlade utbudet av spel på internet från hela världen, där tillgången till oseriösa spelbolag utan svensk
licens och svenska regler som syftar till att skydda människor från spelmissbruk i princip är oändlig.
Därför yrkade vi på följande ändring av yttrandet, på sidan 2, under kapitel 9:
Nämnden avstyrker utredningens förslag. Ett förbud mot reklam skulle innebära stora risker för personer som vill spela
och behöver söka information om spel på egen hand. Utan tillgänglig information från licenserade spelbolag lämnas ett
stort utrymme för oseriösa och olicensierade spelbolag i andra länder.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)
1
2

https://www.dn.se/ekonomi/s-saljer-lotter-pa-kredit-till-skuldsatta-och-driver-tusentals-till-kronofogden/
https://sverigesradio.se/artikel/6578995
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-1088

Följebrev – Remiss från Finansdepartementet-Ökat skydd och stärkt reglering
på den omreglerade spelmarknaden, (SOU2020:77)
Stadskontoret har gett arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att yttra sig angående
Remiss från Finansdepartementet - Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade
spelmarknaden. Arbetsmarknads- och socialnämnden yttrar sig gällande avsnitt 3 som
innehåller förslag på åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel. Arbetsmarknads- och
socialnämnden föreslås besluta att godkänna förslaget till yttrande och översända yttrandet
till kommunstyrelsen.
Under sammanträdets gång valde Moderaterna att lägga ett tilläggsyrkande enligt följande
[ytterligare ett stycke på sidan 2 under kapitel 8]: ”Om utredningens förslag trots detta är
aktuellt för införande anser nämnden att spel som undantas från kreditförbudet särskilt ska
beaktas i en riskklassificering, då möjligheten att köpa lotter på kredit är en uppenbar risk för
omfattande skuldsättning. ”
Sverigedemokraterna yrkade bifall till tilläggsyrkandet med anledning av allvarligheten i att
människor kan löpa en större risk att skuldsätta sig genom användandet av kredit i spel.
Då yrkandet inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Nichlas Holmgren Gellersten

Simon Enqvist

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av
Felicia Siecke
Felicia Siecke (SD)

2021-03-25

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

111

Remiss - Granskning av statsbidrag från Migrationsverket SR2020-65

ASN-2020-16061
Sammanfattning

Konsultbolag KPMG har på uppdrag av stadsrevisionen granskat hur olika förvaltningar i
Malmö stad hanterar statsbidrag från Migrationsverket för att säkerställa att det finns en
ändamålsenlig hantering av bidraget.
Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att vissa förvaltningar,
bland annat arbetsmarknad- och socialnämnden, inte i tillräcklig omfattning säkerställer att
det finns en ändamålsenlig hantering av statsbidrag från Migrationsverket.
I det första yttrandet ska arbetsmarknads- och socialnämnden ge ett sammanfattande yttrande
utifrån granskningens slutsats och den bedömning som redovisas i granskningen. Nämnden
ska även redovisa vilka åtgärder som planeras att genomföras, dess förväntade effekt och när
de senast ska vara genomförda. Redovisningen ska göras separat för varje punkt.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-03-11 § 71
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag








§71 Remiss - Granskning av statsbidrag från Migrationsverket SR-2020-65
G-Tjänsteskrivelse - Granskning av statsbidrag från Migrationsverket, SR-2020-65
Förslag till yttrande - Remissvar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Granskning av statsbidrag från Migrationsverket
Bilaga för yttrande till revisorkollegiet - granskning av statsbidrag från
Migrationsverket SR-2020-65
Missiv - Granskning av statsbidrag från Migrationsverket, SR-2020-65
Rapport - Granskning av hantering av statsbidrag från Migrationsverket

Paragrafen är justerad
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§

112

Missiv - Granskning av barn som far illa, SR-2020-22

ASN-2020-16077
Sammanfattning

Stadsrevisionen har under 2020 granskat arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete
med barn som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen har resulterat i ett antal
rekommendationer kring bland annat att säkerställa att förvaltningens kärnprocesser och
styrdokument ger ett ändamålsenligt stöd, att arbetet med barnavårdsutredningar och
uppföljning av insatser sker med tillräckligt hög kvalitet, och att arbetet med
jourhemsplaceringar förbättras.
Vidare bör en tillräcklig verksamhetsuppföljning och enhetlig avvikelserapportering
säkerställas. Förvaltningen välkomnar revisionens synpunkter som till största del redan ingår i
pågående förbättringsarbeten.
I ärendet redogörs för planerade och pågående åtgärder, tidplan, förväntade effekter samt
vem eller vilka som är ansvariga.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-03-11 § 72
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Fördjupad granskning
Barn som far illa enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
uppföljning i januari 2022 i enlighet med revisionens beslut.
Yrkanden
Ann-Marie Hansson (S) yrkar bifall.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
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 Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande, bilaga.
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Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag










§72 Missiv - Granskning av barn som far illa, SR-2020-22
G- tjänsteskrivelse Revisionens granskning av barn som far illa
Förslag till yttrande Revisionens granskning av barn som far illa
Fördjupad granskning - barn som far illa, SR-2020-22
Missiv - Granskning av barn som far illa, SR-2020-22
Bilaga - yttrande till revisorskollegiet - granskning av barn som far illa SR-2020-22
Korrespondens angående missiv - granskning av barn som far illa, SR-2020-22
Yttrande ASN 210325 Revisionens granskning av barn som far illa

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-03-25
Granskning av barn som far illa, SR-2020-22
ASN-2020-16077
Revisionens granskning visar på flera mycket oroväckande slutsatser. Varannan barnavårdsutredning tar
så lång tid att socialtjänstlagens tidsgränser bryts. Viktiga delar av det sociala arbetet prioriteras ner eller
i värsta fall bort helt och hållet på grund av hög arbetsbelastning. Barnens rättigheter tillgodoses inte i
tillräcklig omfattning. Jourhemsplaceringar överskrider den lagstadgade tidsgränsen med stor marginal.
Det är mycket som inte fungerar i den verksamhet som ska se till att barn som växer upp i dåliga
förhållanden ska få en positiv framtid utan våld, missbruk eller bristande omsorg. Det drabbar barnen,
deras föräldrar och de socialsekreterare som har till uppgift att hjälpa familjerna.
Höga kostnader för ekonomiskt bistånd och omfattande social problematik äter upp socialtjänstens
resurser. Om Malmö hade präglats av en arbetslinje, istället för en bidragslinje, hade en stor del av dessa
problem kunnat lösas och förhindras. Hade alla Malmöbor med arbetsförmåga också haft ett arbete och
om fler barn hade sett sina föräldrar gå till jobbet på morgonen hade vi kunnat undvika den omfattande
sociala problematik som vi har. Bidragsberoende, kriminalitet och hopplöshet har låtits dominera i allt
för många år och konsekvenserna av detta ser vi i denna rapport.
Vi vill också särskilt belysa de problem som lyfts i rapporten om socialsekreterarnas arbetsmiljö.
Arbetsbelastningen är oerhört krävande och i vissa fall kan arbetsmiljön vara direkt farlig. I intervjuer
med revisionen berättar socialsekreterare att de saknar konkreta rutiner vid hotfulla situationer och att de
möter sina klienter under raster på sin arbetsplats. Dessa problem behöver en lösning för att våra
socialsekreterare ska kunna utföra sitt arbete och känna sig trygga, det är det minska man kan begära av
sin arbetsgivare.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

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

Claes Holmerup (M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-16077

Missiv - Granskning av barn som far illa SR-2020-22
Barns rätt till en trygg och säker uppväxt är en grundläggande princip och granskningen är
en viktig del i att säkerhetsställa detta. Däremot ställer Sverigedemokraterna sig
tveksamma till om varken Stadsrevisionens granskning eller yttrandet från förvaltningen
verkligen belyser helhetsbilden av barn som far illa.
Det finns flera seriösa studier i Sverige som visar att hedersvåld bland barn är ett allvarligt
och frekvent problem. Stiftelsens allmänna barnhus gjorde en granskning 2018 som visar
att 88% av barnen som är av annat ursprung varit utsatta för barnmisshandel i hemmet,
jämfört med 42% av de svenskfödda. Vidare visar studien på att 59% av dessa varit utsatta
för våld vid flertal tillfällen. Konsekvenserna av att inte fånga upp dessa barn blir
förödande. Enligt studien har nästan dubbelt så många av de som är utsatta för hedersvåld
och är av annat ursprung psykiska besvär, självskadebeteende och självmordstankar.
Det blir därmed ytterst anmärkningsvärt att Malmö stad inte kan erkänna
hedersproblemen och tillsätta resurser. Vi förstår att Malmö stads arbete innefattar även
barn som är utsatta för hedersvåld i sitt arbete, men Sverigedemokraterna anser att om
man vill säkerhetsställa att samtliga barn får den hjälp de behöver och förtjänar behövs
det särskilt riktade insatser för att kunna arbeta med utsatta barn på grund av den
tystnadskultur som finns inom hederskulturen. Med ovan nämnt lämnar
Sverigedemokraterna in ett särskilt yttrande i ärendet.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad- och socialnämnden, 2021-03-25
Granskning av barn som far illa
Diarienr: ASN-2020-16077
Stadsrevisionen har under 2020 gjort en viktig granskning arbetsmarknads- och
socialnämndens arbete med barn som far illa eller riskerar att fara illa. Att ge stöd till
dessa barns är ett av nämndens viktigaste uppdrag. Vi ser att orosanmälningarna ökar i
spåren av pandemin och att fjärrundervisningen har slagit hårt mot utsatta barn.
Miljöpartiet anser att nämnden regelbundet ska få information om hur arbetet med
barn som far illa försiggår.
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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§

113

Kvalitetsberättelse 2020

ASN-2020-14877
Sammanfattning

Att arbeta med kvalitetsarbetet på ett systematiskt sätt är att arbeta förebyggande och gör det
möjligt att styra och leda verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. I
det systematiska förbättringsarbetet ska det ges förutsättningar för medarbetarna att vara
delaktiga då deras kunskap och erfarenheter ger värdefull information i arbetet med att säkra
kvaliteten och vidareutveckla arbetet ur ett systemperspektiv. På så sätt blir verksamheten en
lärande och trygg organisation.
Att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete betyder att
kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Den som
bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp,
utvärdera och förbättra verksamheten. Processer och rutiner är ledningssystemets
grundläggande delar och de ska stödja verksamheten att uppfylla de krav och mål som gäller
enligt lagar och andra föreskrifter.
Genom systematiskt förbättringsarbete ska processer och rutiner även användas för att
utveckla verksamheten. I förbättringsarbetet betonas förebyggande åtgärder såsom
riskanalyser för att kunna förhindra att missförhållanden och andra avvikelser inträffar. Även
egenkontroller betonas för att undersöka verksamhetens resultat och kontrollera kvaliteten.
Därutöver ska inkomna rapporter, klagomål och synpunkter tas emot, utredas, sammanställas
och analyseras för att säkerställa kvaliteten.
Den som bedriver verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen, lag om vård av missbrukare
i vissa fall eller lag med särskilda bestämmelser om vård av unga bör varje år upprätta en
sammanhållen kvalitetsberättelse. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens
kvalitetsberättelse redovisas i huvudsak på en övergripande nivå.
Kvalitetsberättelsen följer upp hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivits under året samt
hur processerna i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete gett stöd till verksamheten.
Den samlade bilden ger underlag till vilka förbättringsområden som bör prioriteras inför
kommande år. Allt i syfte att öka verksamhetens kvalitet och nytta för brukaren.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-03-11 § 73
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att särskilt beakta
identifierade utvecklingsområden.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar Kvalitetsberättelse 2020 till kommunstyrelsen
för kännedom, utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Beslutsgång
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Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Särskilda yttranden
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Avdelningschefer arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Beslutsunderlag





§73 Kvalitetsberättelse 2020
G-Tjänsteskrivelse – Kvalitetsberättelse 2020
Kvalitetsberättelse 2020

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-14877

Kvalitetsberättelse 2020
I tjänsteskrivelsen kan vi läsa att förvaltningen arbetar aktivt med det sammantagna systematiska
kvalitetsarbetet men då det gäller avvikelser, egenkontroller och riskanalyser behöver arbetet
utvecklas till att omfatta alla delar i förbättringshjulet. Arbetet under 2020 har visat att det finns
ytterligare behov av att förstärka kopplingen mellan hur avvikelser, egenkontroller och riskanalyser
bidrar till förbättring av processer och rutiner, förbättrande åtgärder i verksamheten samt hur det
ger effekt för de brukare som berörs.
Mycket har på senare tid blivit bättre, men då ska vi ha klart för oss att utgångsläget har varit
katastrofalt. Mycket på grund av regeringar och partier som förespråkat massinvandring. Ett antal
rapporter och granskningar av verksamheten har påtalat en mångfald av problem, missförhållanden
och brister. Malmö stad har fått betala vite för brott mot lagen om offentlig upphandling och så
vidare.
Hot och våld mot social sekreterare och annan personal, brott mot välfärden och all annan kriminell
verksamhet måste tryckas tillbaka. En kravställande integration och egenförsörjning är ett måste för
Malmös arbetslösa och socialbidragstagare.

______________________
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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§

114

Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet

ASN-2021-1761
Sammanfattning

Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösheten och sammanställer
årliga rapporter om insatser för hemlösa. Kartläggningen och rapport om insatser är ett av
kommunens planeringsunderlag men även ett uppföljningsinstrument för hemlöshetsarbetet i
Malmö stad.
Årets kartläggning visar att den totala hemlösheten i Malmö minskar för andra året i rad.
Både den så kallade strukturella som den sociala hemlösheten minskade jämför med
föregående år. framför allt bland barnfamiljer och andra strukturellt hemlösa.
Årets rapport innehåller ett avsnitt om den vägledning för bistånd till boende som
förvaltningen införde i maj 2019 och vilka konsekvenser den har haft för barn och deras
familjer.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-03-11 § 74
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Kartläggning av hemlöshet och insatser
för hemlösa 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar den till kommunstyrelsen för kännedom
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en
samlad rapport kring vad som hänt inom hemlöshetsområdet sedan 2017 och förslag på
framtida insatser inom området. Rapporten ska beskriva prioriteringar, pågående
omställnings-/utvecklingsarbete samt avvägningar, resultat och effekter. Rapporten ska
särskilt beskriva arbetet med åtgärder som förbättrar nyttor för nämndens och
verksamhetsområdets brukare.
4. Rapporten ska redovisas vid nämndens sammanträde i November 2021.
Yrkanden
Sedat Arif (S) med instämmande av Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag
samt yrkar på följande uppdrag: "Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt
förvaltningen att återkomma med en samlad rapport kring vad som hänt inom
hemlöshetsområdet sedan 2017 och förslag på framtida insatser inom området.
Rapporten ska beskriva prioriteringar, pågående omställnings-/utvecklingsarbete samt
avvägningar, resultat och effekter.
Rapporten ska särskilt beskriva arbetet med åtgärder som förbättrar nyttor för nämndens och
verksamhetsområdets brukare.
Rapporten ska redovisas vid nämndens sammanträde i November 2021."
Beslutsgång
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Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag med tillägget uppdrag till
förvaltningen.
Särskilda yttranden
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande, bilaga.
Kerstin Håkansson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och MKB
fastighets AB.
Beslutsunderlag




§74 Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet
G-Tjänsteskrivelse Rapport om kartläggning av hemlöshet och insatser mot
hemlöshet

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad- och socialnämnden, 2021-03-25
Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet
Diarienr: ASN-2021-1761
Rapporten om hemlöshet lyfter upp flera viktiga saker. Det framgår från rapporten att
många våldsutsatta kvinnor och barn återvänder till förövaren efter en kortare period på
ett skyddat boende. Det väcker frågan om våldsutsatta kvinnor får tillräckligt stöd idag
för att frigöra sig från förövaren. Vidare kommer det fram att i stort sett alla hemlösa
barn i Malmö är hemlösa på grund av fattigdom. Enligt rapporten finns det en risk att
dessa barn inte får sina rättigheter tillgodosedda då fokuset ligger på föräldrarnas rätt
till bistånd. Vikten av anpassade kompensatoriska insatser för barnen lyfts också upp.
På grund av ovanliggande orsaker lämnade vi in ett nämndsinisitiv om att implementera
konceptet Barns bostad först. Vi är glada för att en stor majoritet av nämnden ställde sig
bakom initiativet.
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 2021-03-25
Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet
ASN-2021-1761
Den årliga hemlöshetskartläggningen redogör på ett tydligt sätt hur den av förvaltningen beslutade
vägledningen från 2019 har gett positiva resultat. Det är bra att även socialtjänsten i Malmö nu förhåller
sig till praxis på området och inte upprätthåller en mer generös linje än vad lagstiftningen kräver. Den
nya vägledningen innebär att strukturellt hemlösa hushåll inte får långsiktigt bistånd till boende men att
samma hushåll också får hjälp och stöd att hitta en bostad på egen hand. Resultatet syns i såväl antalet
strukturellt hemlösa som i kostnader för hemlöshet.
Kombinationen av hårdare krav och rätt stöd fungerar. Det synsättet präglar också vår politik för fler i
arbete och färre i bidragsberoende. Vi kan konstatera att denna hemlöshetskartläggning, i likhet med
kartläggningen avseende 2019, utgör ett starkt stöd för vår politiska linje. Vi ser fram emot att tillämpa
samma principer efter ett maktövertagande och säkerställa att den resan som många av stadens hemlösa
har fått göra också ska kunna bli verklighet för arbetslösa Malmöbor.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

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

Claes Holmerup (M)
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-1761

Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet
Sammanställningen av hemlöshetskartläggningen från oktober 2020 visar på att hemlösheten i
Malmö minskar för andra året i rad.
Sverigedemokraterna är positiva till den nedåtgående trenden när det kommer till hemlösheten i
Malmö. Samtidigt är det viktigt att betona att vi i kommunen fortfarande ligger på en historiskt hög
nivå jämfört med tidigare decennier.
Det föreligger även vissa frågor om hur många av de hushåll som utgått ur statistiken faktiskt är
självförsörjande med hänsyn till sitt eget boende jämfört med hur många som helt eller delvis har sin
hyra betald genom ekonomiskt bistånd.
Definitionen av vem som är eller inte befinner sig i hemlöshet är ofta en fråga om semantik. Vi ser
idag att det finns en stor del människor som inte har tillgång till eget boende och som befinner sig i
korttidsboende eller annan insats som inte räknas till den officiella statistiken gällande hemlöshet i
Malmö. Detsamma gäller för hushåll där man har ett eget hyreskontrakt men där man inte är
självförsörjande och därmed inte har egna ekonomiska möjligheter att betala hyran.
Vi ser även i den kommande realisationen av Malmö stads markanvisningspolicy att 10% av
nyproducerade bostäder kommer att läggas ut på boplats syd utan särskilda krav på inkomst från de
sökande. Dessa lägenheter kommer i många fall att behöva betalas genom olika former av bistånd
från kommunen varvid denna siffran sannolikt ytterligare kommer växa ytterligare.

______________________
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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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-03-25 Ärende 30. Rapport om hemlöshet och insatser
mot hemlöshet

Rapporten pekar på många viktiga saker; svårigheter att ta emot annan hjälp om man inte
har någon bostad, dubbel utsatthet vid våld i nära relationer i kombination med hemlöshet,
barnens utsatthet etc. Vänsterpartiet tycker att det är bra att man pekar på vikten av
samarbete för att långsiktigt lösa hemlöshetsproblematiken.
Rapporten redovisar också viktig kunskap kring människors, framförallt barns, behov.
Därför blir det än konstigare när vi får ta del av den vägledning för bistånd till boende som
används inom vår förvaltning och hur den för en stor mängd strukturellt hemlösa skapar oro
och stress. Både arbetstagarorganisationen Saco och Skånes stadsmission vittnar om hur
nödbistånden skapar rättsosäkerhet, att ansökningar om bistånd inte tas emot samt om att
avslag meddelas muntligen. Uppgifterna kommer både från civilsamhället och flera
tjänstemän. Barnrättsperspektivet och det faktum att barnkonventionen blivit lag verkar inte
genomsyra arbetet. Socialarbetarna får stödja sig mer på rättspraxis än på att använda sitt
professionella kunnande, här borde vara mera balans.
Socialtjänsten är ingen bostadsförmedling men den instans dit socialt utsatta människor har
att vända sig. Här hade vi i Vänsterpartiet önskat att just de professionella bedömningarna
fick ligga till grund för en mer mänsklig, effektiv, långsiktig strategi där hela staden
samarbetar. Det är ett stort problem att människor inte har råd att bo. Vi skulle vilja att
politiken tog ett större ansvar i frågan och tog sig an hemlösheten på ett bredare plan. Det
handlar ytterst om vilket samhälle vi vill ha, hur vi värnar demokratin. Det krävs en
kraftsamling från alla håll och man måste tydligt ange viljan och riktningen för
tjänsteorganisationerna.

Malmö 25 mars 2021
Kerstin Håkansson (V) ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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Ärende väckt av Centerpartiet - Nämndsinitiativ dialog med
restaurangbranschen i Malmö

ASN-2021-2569
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit ett nämndsinitiativ från Centerpartiet
avseende dialog med restaurangbranschen i Malmö. I nämndsinitiativet föreslås att
arbetsmarknads- och socialnämnden skyndsamt ska bjuda in representanter från den svenska
besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation, Visita Region Syd.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har utifrån sitt uppdrag dialog med näringsidkare i
restaurangbranschen genom Krognätverket.
I det fall nämnden, utifrån sitt uppdrag, önskar bjuda in bransch- och
arbetsgivarorganisationen Visita för dialog bedömer förvaltningen att nämnden på egen hand
avgör hur en sådan dialog bäst låter sig utformas.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår nämndinitiativet.
Yrkanden
Sedat Arif (S,) med instämmande av Joel Laguna (L), yrkar avslag till nämndinitiativet.
Joacim Ahlqvist (C), med instämmande av Helena Nanne (M) och Simon Enqvist (SD), yrkar
bifall till nämndinitiativet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall till nämndinitiativet och avslag till
nämndinitiativet. Ordförande ställer proposition på nämndinitiativet, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden avslår nämndinitiativet.
Reservationer
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig muntligen till beslutet.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) reserverar sig muntligen till
beslutet.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ASN210325 - Nämndsinitiativ dialog med restaurangbranchen i
Malmö
Centerpartiet - Nämndsinitiativ om dialog med restaurangbranschen i Malmö
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Ärende väckt av Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende barns
bostad först

ASN-2021-2398
Sammanfattning

Miljöpartiet (MP) har med stöd av 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i
arbetsmarknads- och socialnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ.
I nämndinitiativet föreslås att arbetsmarknads- och socialnämnden påbörjar en dialog med
Skåne Stadsmission och andra intressenter kring konceptet ”Barns Bostad Först” för att
utreda förutsättningarna för att implementera konceptet i Malmö.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att bifalla nämndinitiativet.
Yrkanden
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar avslag till nämndinitiativet.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall till föreliggande förslag och avslag.
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag, bifall mot avslag. Ordförande finner
att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Reservationer
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag §85 Ärende väckt av Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende barns
bostad först
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-2398

Ärende väckt av Miljöpartiet – Nämndinitiativ avseende barns bostad först
Miljöpartiet (MP) har väckt ett ärende i arbetsmarknads-och socialnämnden genom ett
nämndinitiativ. I nämndinitiativet föreslås det att arbetsmarknads- och socialnämnden
påbörjar en dialog med Skåne Stadsmission och andra intressenter kring konceptet ”Barns
Bostad Först” för att utreda förutsättningarna för att implementera konceptet i Malmö.
Förslag till beslut är att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller nämndinitiativet.
Sverigedemokraterna ser det inte som lämpligt att stödja ett projekt där Skåne Stadsmission
som vare sig intressent eller medverkande ingår. Skåne Stadsmission avslöjades i serien
artiklar ”Pandemins paradox” av Sydsvenskan där Skåne Stadsmission bidrog till att
upprätthålla ett skuggsamhälle genom vissa riktade satsningar som Skåne Stadsmission har
bedrivit. Det finns därför särskilda skäl att vara uppmärksam på vilka intressenter nämnden
vill ha en dialog med, särskilt mot Stadsmissionens bakgrund av vad som framkom i
Sydsvenskans artiklar. Sverigedemokraterna väljer med ovanstående att säga nej till dialog
och samarbete där Skåne Stadsmission är intressent.
Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Nichlas Holmgren Gellersten

Simon Enqvist

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Simon Enqvist (SD)

Felicia Siecke
Felicia Siecke (SD)
2021-03-30

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-2021-2877
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-03-25 Ärende 33. Anmälan av inkomna, utgående och
upprättade handlingar

Vänsterpartiet tycker att det är ganska anmärkningsvärt att den externa utredning om
arbetsmiljön på överförmyndarnämnden anmäls som en inkommen handling istället för som
en egen dagordningspunkt till nämnden. Det var bra att vi hade en kortare genomgång på
verksamhetsdagen föregående vecka, men nog borde nämnden - som ju faktiskt är
arbetsmiljöansvariga för överförmyndarnämnden, fatta beslut om rapporten och vad som ska
ske härnäst? Vi ser fram emot kommande nämndsmöte där vi faktiskt behandlar utredningen
och förslag på åtgärder framåt.

Malmö 25 mars 2021
Kerstin Håkansson (V) ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-3279
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Information från förvaltningsdirektören

Britt-Marie Petterson, förvaltningsdirektör, informerar nämnden.
Sammanfattning

- Angående läkemedelshantering inom förvaltningen , fråga från förra nämndsmötet:
Vi har byggt upp ett samarbete med Granens VC och Funktionsstödsförvaltningen. Läkare
och sjuksköterska knutna till vissa av förvaltningens verksamheter.
Vi arbetar för att utöka dessa kontakter till alla de verksamheter som har behov av det.
Förvaltningen har även tagit fram lokala rutiner som stöd för medarbetarna inom
förvaltningen.
- Temadagen 6 maj föreslås ha fokus på hur förvaltningen arbetar med brottsförebyggande
arbete samt frågor rörande våld, såväl inom som utanför relation.
Gruppledarna stämmer av om det finns andra önskemål och återkopplar till
förvaltningsdirektören.
- Ekonomisk prognos efter februari: Verksamhetsområdet arbetsmarknad och ekonomiskt
bistånd: Prognosen bedöms, efter februari månad, landa på ett underskott på 60 miljoner
kronor utifrån alla de åtgärder som beslutats och genomförs. Åtgärderna innefattar bland
annat effekter av reviderade riktlinjer, ny organisering av förvaltningen, förändrat arbetssätt,
ökade kontroller av felaktiga utbetalningar, samverkan med Arbetsförmedlingen, digitalisering
och stadens gemensamma satsning på extratjänster. Prognosen kan också förändras i negativ
riktning med anledning av yttre faktorer som nämnden inte rår över, till exempel
Arbetsförmedlingens omställning, konjunkturer och pandemins utveckling.
Verksamhetsområdet individ och familj prognostiserar ingen avvikelse på helåret, men är
också förknippad med en viss osäkerhet på grund av pandemins följdeffekter. Det kan också
finnas en risk för ökade kostnader för vårdinsatser, både interna och externa då inflödet av
anmälningar avseende barn som misstänks fara illa fortsätter öka.
Övrig info:
Rekrytering pågår av ny enhetschef till enheten för överförmyndarärenden.
Arbetsmiljöarbetet fortskrider inom enheten.
Bra om alla förtroendevalda kommer ihåg att fylla i enkäten om otillåten påverkan, inom
ramen för intern kontroll-plan 2021.
Beslutsunderlag
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