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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-04-26 kl. 08:58-10:53

Plats

Kungsgatan 13 / Teams

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) §§137-149
Anders Nilsson (S) §§137-149
Pernilla Hagen (S) §§137-149
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V) §§137-149
Ingrid Gunnarson (M) §§137-149
Farishta Sulaiman (M) §§137-149
Joacim Ahlqvist (C)
Simon Enqvist (SD) §§120-123, §125, §§127-149
Emma-Lina Johansson (V) §§120-136 ersätter Kerstin Håkansson (V)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) §§137-149 ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Peter Nilsson (S) §§137-149
Vanja Andersson (S) §§137-149
William Spegel (S) §§137-149
Mira Markovinovic (S) §§137-149
Ulla Herbert (L) §§137-149
Louise Arndt (MP) §§137-149
Emma-Lina Johansson (V) §§137-149
Anna Adell (M) §§137-149
Claes Holmerup (M) §§137-149
Bertil Lindberg (M) §§137-149
Lars Eriksson (C) §§137-149
Felicia Siecke (SD) §§137-149

Övriga närvarande

Simon Enqvist (SD) §124, §126
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef) §§137-149
Lene Cordes (Avdelningschef) §§137-149
Marcus Eriksson (Avdelningschef) §§137-138
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Petra West Stenkvist (Enhetschef) §§137-146
Julia Magnusson (Planeringssekreterare) §141

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Margot Olsson (Utvecklingssekreterare) §145
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)
Helén Persson (Facklig representant) §§137-149
Marie Johanson (Enhetschef) §126, §§134-136
Rebecca Bichis (Avdelningschef) §§137-149
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-05-03

Protokollet omfattar

§§120-149
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Fastställande av dagordning
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Arbetsmarknadsinformation
Remiss angående Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån
revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Remiss angående Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen
Kvalitetsuppföljning Förenade Care 2020
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö Pp 6053
Gemensam upphandling IFO, VO och handledning 2024
Verksamhetsplan arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2021
Revidering av delegationsordningen utifrån lag om verkställighet av
ungdomsövervakning
Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer, STK-2021-80
Delegation Ung i sommar praktikprojekt 2021
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Information från förvaltningsdirektören
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§

120

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlar ärende 4 först på dagordningen och 30,
31 och 32 efter ärende 16. Omedelbar justering av ärende 20.
Paragrafen är justerad
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§

121

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4678

Paragrafen är justerad
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§

122

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4675

Paragrafen är justerad
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§

123

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4686

Paragrafen är justerad
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§

124

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4687

Paragrafen är justerad
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§

125

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4688

Paragrafen är justerad
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§

126

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4689

Paragrafen är justerad

11

§

127

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4789

Paragrafen är justerad

12

§

128

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4680

Paragrafen är justerad

13

§

129

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4681

Paragrafen är justerad

14

§

130

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4682

Paragrafen är justerad

15

§

131

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4683

Paragrafen är justerad

16

§

132

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4248

Paragrafen är justerad

17

§

133

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2020-16249

Paragrafen är justerad

18

§

134

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4933

Paragrafen är justerad

19

§

135

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-5010

Paragrafen är justerad

20

§

136

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-5011

Paragrafen är justerad
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§

137

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef, informerar nämnden.
Beslut

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

138

Remiss angående Återrapportering av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet
2018

ASN-2021-2054
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde år 2018 en granskning av Malmö stads arbete mot hemlöshet.
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att det finns ett
ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka hemlöshet.
Stadskontoret har tagit fram ett underlag med slutsatser och förslag på åtgärder utifrån
stadsrevisionens rekommendationer. Förslagen syftar till att ytterligare utveckla och stärka
stadens gemensamma arbete för att motverka hemlöshet samt tydliggöra kommunstyrelsens
ansvar att utifrån ett helhetsperspektiv leda kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 februari 2021 att utan eget
ställningstagande skicka förslag till återrapportering av hemlöshetsgranskningen på remiss till
arbetsmarknads- och socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommenterar i ärendet stadskontorets slutsatser
och förslag på åtgärder.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-04-15 § 90
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende förslag till
återrapportering av hemlöshetsgranskningen, enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden
Helena Nanne (M), med instämmande av Sedat Arif (S), yrkar på att ordet huvudsak ändras till
delvis, i meningen "Eftersom hemlöshet i huvudsak beror på bostadsbrist...", första meningen
i sista stycken under sammanfattning.
Simon Enqvist (SD) yrkar på att ärendet skall återremitteras.
Beslutsgång
Ordförande finner att det föreligger ett yrkande om återremiss. Ordförande finner att
nämnden vill behandla ärendet idag.
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Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
förslaget i enlighet med Helena Nannes (M) förslag.
Särskilda yttranden och reservationer
Kerstin Håkansson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








G- ASN 210426 Tjänsteskrivelse Remiss angående Återrapportering av åtgärder
och aktiviteter utifrån stadsrevisionens hemlöshetsgranskning 2018
Yttrande Remiss angående Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån
revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Återrapportering hemlöshetsgranskningen 2018 remissversion
Följebrev - Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Revisorskollegiets granskningsrapport Hemlöshet 2018
Protokollsutdrag §90 Remiss angående Återrapportering av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-04-26 Ärende 18. Remiss angående Återrapportering av
åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018

Vänsterpartiet är glada för revisionens granskning och instämmer i de förslag till åtgärder
revisionen framför. Vi tycker också att förvaltningens svar är bra i ärendet, men vill ändå lägga till
några synpunkter, i linje med de vi tidigare framfört, i ärendet i form av ett särskilt yttrande.
Vänsterpartiet tycker att det är bra att man pekar på vikten av samarbete för att långsiktigt lösa
hemlöshetsproblematiken och Malmö stads ansvar för att lösa situationen.
Det är viktigt att komma ihåg tidigare rapporters slutsatser; att det finns 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. Just det sistnämnda är extra viktigt att se till i
relation till hemlöshetsproblematik, det vill säga barns behov av att ha ett hem.
För oss i Vänsterpartiet är bostaden inte en vara på en marknad utan en social rättighet. Att inte
ha ett hem ger många samhällsekonomiska konsekvenser och det offentliga har ett ansvar att se
till att alla människor har en bostad, inte minst genom en aktiv bostadspolitik.
Därför är vi i Vänsterpartiet mycket kritiska till 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.Vi i Vänsterpartiet önskar att professionella bedömningar 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. Politiken måste ta ett större ansvar i frågan och ta 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 26 april 2021
Kerstin Håkansson (V) ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad- och socialnämnden, 2021-04-26
Remiss angående Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Diarienr: ASN-2021-2054
Miljöpartiet välkomnar att Malmö stad eftersträvar en tydligare ansvarsfördelning
mellan nämnderna kring hemlöshetsfrågan. En av orsakerna till att familjer är hemlösa
på grund av fattigdom är att de statliga trygghetssystemens fattigdomsbekämpande
förmåga har blivit allt sämre. Det i sin tur har lett till högre försörjningsstödskostnader
för kommuner, vilket i sin tur har lett till att socialnämnder väljer att “renodla” sitt
uppdrag.
Konsekvensen av det i Malmö är hemlösa barn inte får stöd utifrån sin situation utan
utifrån huruvida föräldern eller föräldrarna är hemlösa på grund av fattigdom eller
psykisk ohälsa/missbruk. Barn som är hemlösa på grund av fattigdom får kortsiktiga
stödåtgärder medans barn som är hemlösa på grund av föräldrarnas missbruk får
långsiktiga stödåtgärder.
Vår farhåga är att Malmö stad, trots en tydligare ansvarsfördelning, fortsätter att lämna
barn som är hemlösa på grund av fattigdom utan långsiktigt stöd ifall deras föräldrar
inte passar i den fyrkantiga renodlade mallen. Det är inte rimligt när en fjärdedel av
Malmös barn lever i fattigdom och har därmed en större risk att hamna i hemlöshet.
Även om statens trygghetssystem inte levererar så måste vi som kommun göra vad vi
kan för att ge barn som är hemlösa på grund av fattigdom goda uppväxtvillkor
I arbetsmarknads- och socialnämndens Rapport om hemlöshet och insatser mot
hemlöshet framgår 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 till arbetsmarknads- och socialnämnden om att
implementera konceptet Barns bostad först. Vi är glada för att en stor majoritet av
nämnden ställde sig bakom initiativet. Nu hoppas vi att den nya ansvarsfördelningen
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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gör det tydligt vilken nämnd som ansvarar att det här initiativet från civilisamhället,
akademin och näringslivet blir verklighet. Malmös hemlösa barn behöver stöd utöver
den renodlade fyrkantiga modellen.
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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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-2054

Remiss angående Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshetsarbetet 2018
2018 genomförde Stadsrevisionen en granskning av Malmö stads arbete mot hemlöshet. Syftet med
granskningen var att bedöma ändamålsenligheten av stadens olika förvaltningars arbete.
Stadskontoret gjorde därefter en helhetsbedömning och tog fram ett underlag på sina
rekommendationer innehållandes förslag på åtgärder.
I granskningen har det framkommit flera brister som faller inom Arbetsmarknads- och
socialnämndens övergripande ansvarsområde - av dessa bemöts endast ett urval i förslaget till
yttrande.
Sverigedemokraterna anser att det är synnerligen anmärkningsvärt att man väljer att inte bemöta de
påtalade bristerna gällande upphandling av akutboenden. Vid datumet för rapportens publicering var
inga akutboenden i Malmö upphandlade och man rekommenderade därför att det skulle säkerställas
att dessa upphandlades. Arbetsmarknads- och Socialnämnden påbörjade därefter en process med att
upphandla dessa som utmynnade i att man genomförde en direktupphandling i strid med gällande
regler. Denna process resulterande i att Konkurrensverket i December 2020 tilldömde nämnden att
betala ett vite på 10 miljoner kronor.
Med bakgrund av detta yrkade Sverigedemokraterna på att återremittera ärendet för att
komplettera det med uppdaterad information kring åtgärder med hänsyn till upphandlingen av
akutboende i Malmö.
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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§

139

Remiss angående Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen

ASN-2021-2878
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till Utreda och
föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen.
Syfte med utredningen och förslaget är att till stadens verksamheter och bolag tillhandahålla
kostnadseffektiva, anpassade och stabila kommunikationslösningar. Syftet är också att stadens
förvaltningar och bolag ska medverka i genomförandet av det digitala Malmö genom ett
enhetligt sammanhållet internt kommunikationsnät oberoende valda tekniska lösningar samt
ansvara för hantering och administration av stadens digitala kommunikationslösningar.
Förvaltningen bedömer att remissen ska anses vara besvarad med vad som framgår i ärendet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-04-15 § 91
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens förslag och skickar in detta
till kommunstyrelsen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse Remiss - Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
Förslag på Yttrande - Remiss angående Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig
och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
Bilaga -kommunstyrelsens beredning presentation
Bilaga 1 - Rapport digitala infrastruktur 2020-09-17
Bilaga 2 - Regionnätssamarbete
Bilaga 3 - Omvärldsanalys
Bilaga 4 -Aktuella kommentarer och utdrag från myndigheter och organisationer
Bilaga 5 - Utdrag från intervjuer - Bilaga till Förslag till en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisation för den digitala infrastrukturen
Bilaga 6 - Aktiviteter och leveranser- Förslag till en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisation för den digitala infrastrukturen
Följebrev - Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen
Protokollsutdrag §91 Remiss angående Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig
och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen

29

Paragrafen är justerad
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§

140

Kvalitetsuppföljning Förenade Care 2020

ASN-2020-12789
Sammanfattning

Förenade Care driver akutboendena Rönnbacken, Vallhem och Nattvilan på uppdrag av
Malmö stad, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ASF. Inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet följer ASF upp kvaliteten på boendena årligen.
ASF bedömer att Förenade Cares boenden Rönnbacken, Vallhem och Nattvilan bedriver sin
verksamhet i de flesta avseenden i enlighet med det avtal som skrivits med förvaltningen.
Under året och i samband med kvalitetsuppföljningarna uppmärksammade ASF 3 områden
som Rönnbacken, Vallhem och Nattvilan behöver utvecklas utifrån avtalet med
förvaltningen. Dessa områden är verksamheternas systematiska arbete med avvikelser och lex
Sarah, tillbud samt systematiskt jämställdhetsarbete.
Eftersom Förenade Care driver Rönnbacken. Vallhem och Nattvilan på uppdrag av Malmö
stad förutsätter ASF att Förenade Care vidtar åtgärder för att utveckla kvaliteten inom dessa
områden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-04-15 § 92
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Kvalitetsuppföljning Förenade
Care 2020.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Förenade Care

Beslutsunderlag





G Tjänsteskrivelse Kvalitetsuppföljning Förenade Care 2020
Rapport kvalitetsuppföljning Förenade Care 2020
Protokollsutdrag §92 Kvalitetsuppföljning Förenade Care 2020

Paragrafen är justerad
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§

141

Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö Pp
6053

ASN-2021-1269
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till Planprogram för Sofielunds
verksamhetsområde. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges möjlighet att inkomma med
synpunkter på förslaget.
Syftet med planprogrammet är att det ska utgöra en samlad målbild med tillhörande
strukturplan över hur Sofielunds verksamhetsområde ska utvecklas för att bäst stödja
Malmös fortsatta utveckling fram till år 2040. Planprogrammet innefattar markområdena
mellan stationerna Rosengård och Persborg längs Kontinentalbanans västra sida och fram till
Lantmannagatan i väst.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på förslagets ansats och intentioner där
fokus ligger på att den föreslagna stadsutvecklingen ska säkerställa planområdets betydelse
som ett dynamiskt verksamhetsområde som skapar fler arbetstillfällen i Malmö och där
kultur- och fritidslivet värdesätts högt.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-04-15 § 93
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Planprogram för
Sofielunds verksamhetsområde enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till stadsbyggnadsnämnden.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Reservationer
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.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö Pp
6053
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö Pp 6053 - år 2040
Bilaga - Kulturhistorisk underlag för planprogram- Sofielunds industriområdePlanprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö Pp 6053
Följebrev - Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö Pp 6053
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Protokollsutdrag §93 Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö Pp
6053
Särskilt yttrande från Miljöpartiet - Planprogram för Sofielunds
verksamhetsområde i Malmö, Pp 6053
Särskilt yttrande från Miljöpartiet, 2020-03-26 - Planprogram för Sofielunds
verksamhetsområde i Malmö, Pp 6053
Särskilt yttrande från Moderaterna och Centerpartiet, 2020-03-26 - Planprogram för
Sofielunds verksamhetsområde i Malmö Pp 6053
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna - Planprogram för Sofielunds
verksamhetsområde i Malmö, Pp 6053

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-04-26
ASN-2021-1269
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö Pp 6053
ASN-2021-1269
Sverigedemokraterna delar inte uppfattningen om att Malmö ska ha ett mål att bli 500 000 invånare.
Malmö måste växa mer långsamt och socialt hållbart. Vi ser inte framför oss en stad som är tät och
enbart fylld med bostäder.
Området Sofielund har under många år varit påverkad av hög kriminalitet och en del oseriösa
hyresvärdar som låtit fastigheterna förfalla. Malmö stad och berörda myndigheter måste göra mer för
att på riktigt trycka tillbaka kriminaliteten och se över möjligheterna att köpa upp och riva fastigheter
som är slitna och där det huserar kriminella och oseriösa aktörer.
Vi ser gärna mer förtagande i området och även att andra aktörer får möjlighet att bidra till ett levande
och mer vitalt område. Både för unga men även äldre malmöbor. Det ska vara ett område för alla
malmöbor men vi anser också att personer från vårt närområde som vill besöka området ska få
möjlighet att göra detta. Då måste självklart alla trafikslag få möjlighet och inom rimliga gränser få ta
plats. Parkeringar föreslås byggas under jord och det måste finnas goda möjligheter att åka kollektivt.
Aktiviteterna bör inte vara gratis dock kan det vara rimligt med en prisbild som passar den breda
allmänheten. Vi kan inte bygga en stad där allt är gratis och framför allt inte när det gäller våra
gemensamma skatteinkomster. Det är nämligen alltid någon som måste betala och det är en viktig
insikt som fler malmöbor behöver förstå.
Detta är en chans och möjlighet som inte kommer tillbaka, därför är det av stor vikt att Sofielunds
verksamhetsområde blir ett område präglat av trygghet, seriösa näringsidkare och ett område som
erbjuder det bästa Malmö har att erbjuda.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

____________________________
Felicia Siecke (SD)
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-04-26
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö Pp 6053
ASN-2021-1269
Sofielunds verksamhetsområde tillhör några av de få kvarvarande centrala områden där
arbetsplatsintensiva industrier och billiga lokaler för mindre industriföretag och föreningar finns
tillgängliga, där unga malmöbor har möjlighet att få sitt första arbete och där kulturarbetare kan finna
lokaler för sin verksamhet till en förhållandevis låg kostnad. Det är positivt att planprogrammet pekar ut
riktningen för områdets fortsatta utveckling.
Området genomgår redan en fantastisk utveckling mot en unik plats i staden med massor av olika
verksamheter med allt från småindustri och större industri till kulturverksamheter och krogar. Det är en
utveckling som bör bejakas, dels för att värna arbetstillfällen och dels för att stävja den
svartklubbsverksamhet som området länge varit känt för.
Stadsbyggnadskontoret nämner möjligheten att öppna upp för bostäder i området, men detta kan endast
tillåtas på platser där det inte föreligger risk för att nya bostäder hämmar företagens tillståndspliktiga
verksamhet. Området har en speciell karaktär utan grannar som störs av såväl industri och transporter
som nattklubbsverksamhet, det är viktigt att det fortsatt är inriktningen för området. Att öppna upp för
fler bostäder riskerar också att leda till att många av de billiga lokaler som är områdets största tillgång
riskerar att ersättas av dyrare nybyggnation.
Tillgängligheten med bil och tillhörande parkering samt effektiva lösningar för transport av varor är
avgörande för stora delar av verksamheterna på området. Eventuella trafikåtgärder bör fokusera på hur
säkerheten och tillgängligheten kan höjas för samtliga trafikanter med verksamheternas bästa som
utgångspunkt.
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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§

142

Gemensam upphandling IFO, VO och handledning 2024

ASN-2021-3484
Sammanfattning

Ramavtal inom individ och familjeomsorg (”IFO”), Vård och omsorg (”VO”) och
Handledning har upphandlats och administrerats av Skånes Kommuner sedan 2008.
Avtalen inklusive förlängningar löper ut med början 2023-08-31 och med anledning av detta
inbjuder Skånes Kommuner till att delta i gemensamma upphandlingar.
Upphandlingarna avser enskilda platser/insatser och är ett komplement till förvaltningens
egna verksamheter och/eller egna upphandlade platser/insatser. För dessa upphandlingar är
arbetsmarknads- och socialförvaltningen en egen upphandlande myndighet och behöver, för
att delta, inkomma med en fullmakt till Skånes kommuner.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-04-15 § 94
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att delta i Skånes kommuners upphandling
avseende ramavtal för IFO, VO och handledning.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar genom fullmakt Skånes kommuner att
genomföra upphandling avseende ramavtal för IFO, VO och handledning på nämndens
vägnar.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt upphandlingschef Gabriella Manieri,
upphandlingsenheten Malmö stad att anmäla nämndens medverkan i upphandlingen till
Skånes kommuner.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Gemensam upphandling IFO, VO, handledning 2024
Förslag till yttrande Gemensam upphandling IFO, VO, handledning 2024
Fullmakt upphandling IFO VO Handledning 2024
Protokollsutdrag §94 Gemensam upphandling IFO, VO och handledning 2024

Paragrafen är justerad
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§

143

Verksamhetsplan arbetsmarknads- och socialförvaltningen
2021

ASN-2020-15579
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat om nämndsbudget 2021. Som ett svar på
nämndsbudgeten har förvaltningen tagit fram en övergripande verksamhetsplan som berättar
hur förvaltningen kommer att arbeta för att bidra till kommunfullmäktigemålen samt för att
säkra kvaliteten i grunduppdraget.
Verksamhetsplanen skickas till nämnden för information.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-04-15 § 95
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Yrkanden
Simon Enqvist (SD) yrkar på att återremittera ärendet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det föreligger ett yrkande om återremiss. Ordförande finner att
nämnden vill behandla ärendet idag.
Ordförande finner att det bara föreligger ett förslag till beslut. Ordförande finner att
nämnden lägger informationen till handlingarna.
Reservationer
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Beslutet skickas till

Avdelningschefer
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan 2021
Protokollsutdrag §95 Verksamhetsplan arbetsmarknads- och socialförvaltningen
2021

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-15579

Verksamhetsplan arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2021
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram en övergripande verksamhetsplan som svar
på Arbetsmarknads- och socialnämndens beslutade budget för 2021.
Verksamhetsplanen grundar sig på fyra principer som ska vara till stöd för att nå de uppsatta
målvärden.
Dessa principer är väldigt generella och i några förekommande fall otydligt beskrivna. Vi anser därför
att dessa skulle behöva utvecklas och beskrivas mer ingående så att förvaltningens intentioner blir
tydliggjorda.
Exempelvis så innehåller punkt fyra skrivningen “Vi lägger mer tid på mänskliga möten och mindre tid
på att dokumentera och administrera.”
Vi anser i likhet med förvaltningen att de mänskliga mötena är av stor betydelse och behöver få ta
resurser, men samtidigt är detta inte underordnat nödvändigheten i dokumentering och
administrering. Hur och vilka delar av administrationen och dokumenteringen som kan rationaliseras
bort med ökad personlig kontakt är därför viktigt att vidare specificera.
Sverigedemokraterna yrkade med bakgrund av ovanstående på att återremittera ärendet för att
vidareutveckla och förtydliga principerna i verksamhetsplanen.
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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§

144

Revidering av delegationsordningen utifrån lag om
verkställighet av ungdomsövervakning

ASN-2021-3297
Sammanfattning

Delegation innebär att nämnden överför sin beslutanderätt till utskott, ledamot eller
tjänsteperson (6 kap. 37 § KL). Delegation regleras i delegationsordningen som nämnden
fastställer.
Den 1 januari 2021 trädde lag om verkställighet av ungdomsövervakning (2020:616) i kraft.
Kriminalvården ansvarar för verkställighet av ungdomsövervakning (2 §) men socialnämnden
ska utse en särskild handläggare för honom eller henne under verkställigheten (§ 9).
Detta beslut föreslås delegeras till sektionschef. Beslutet föreslås ingå i delegationsordningens
tredje avsnitt och nämnden föreslås godkänna föreslagna förändringar i avsnittet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-04-15 § 96
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslagna förändringar i
delegationsordningen.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Avdelningschef IFO utredning
Enhetschefer IFO utredning
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Revidering av Delegationsordningen utifrån lag om
verkställighet av ungdomsövervakning
Delegationsordning förslag till förändringar 2021-04-26
Protokollsutdrag §96 Revidering av delegationsordningen utifrån lag om
verkställighet av ungdomsövervakning

Paragrafen är justerad
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§

145

Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer, STK2021-80

ASN-2021-2619
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig över ett nämndinitiativ från Centerpartiet i Malmö. I nämndsinitiativet yrkas på en förstärkning till Malmös
lokala kvinnojourer och till arbetet med att bryta våldsmönster hos förövare.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen instämmer i att det finns behov av att långsiktigt
stärka kvinnojourernas viktiga arbete men att det utifrån gällande lagstiftning inte är möjligt
avseende skyddat boende. Däremot menar förvaltningen att det finns anledning att stärka
kvinnojourernas öppna verksamhet under förutsättning att medel kan erhållas över flera år
och fördelas utifrån identifierade behov på området.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen instämmer i att det finns ett behov av att stärka
arbetet för att bryta våldsmönstret hos förövare som utövar våld i nära relationer. Det pågår
inom förvaltningen ett utvecklingsarbete på området. Förvaltningen bedömer att
förstärkningar är nödvändiga, i synnerhet som ett förslag om ett lagstadgat ansvar för
kommunerna kommer att behandlas i riksdagen under 2021.
Sammantaget menar förvaltningen att eventuella satsningar på området bör beaktas inom
ordinarie budgetberedning, vilket skapar bättre förutsättningar för planering och långsiktighet
så väl för förvaltningens egna verksamheter som för stadens kvinnojourer.
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser båda nämndsinitiativens yrkanden vara besvarade
med det som framkommer i ärendet.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Nämndinitiativ Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Joacim Ahlqvist (C), med instämmande av Helena Nanne (M) och Simon Enqvist (SD), yrkar
bifall till förslaget i nämndinitiativet.
Sedat Arif (S), med instämmande av Janne Grönholm (MP), yrkar bifall till föreliggande
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Joacim Ahlqvists (C), Helena Nannes (M) och Simon
Enqvists (S) yrkande enligt ovan, bifall mot avslag.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande enligt ovan, bifall mot avslag.
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Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Reservationer
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig muntligen till beslutet.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Gellersten (SD) reserverar sig muntligen till beslutet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse ASN 200426 - Remiss angående nämndsintativ för ett långsiktigt
stöd för Malmös kvinnojourer
Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer
Följebrev Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer, STK-202180

Paragrafen är justerad
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§

146

Delegation Ung i sommar praktikprojekt 2021

ASN-2021-4331
Sammanfattning

Föreliggande ärende avser ett förslag om att ge arbetsmarknads- och socialförvaltningens
direktör delegation att besluta om finansiering av och genomförande av
sommarpraktikprojekt med utförare från idéburen sektor inom ramen för sommarpraktik för
unga 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-04-15 § 98
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa de
sommarpraktikprojekt som inkommer inom ramen för området under 2021.
Yrkanden
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkande enligt ovan, bifall mot avslag.
Ordförande ställer proposition på Simon Enqvists (S) yrkande enligt ovan, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Reservationer
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ASN 210426 Delegation Ung i sommar praktikprojekt 2021
Protokollsutdrag §98 Delegation Ung i sommar praktikprojekt 2021

Paragrafen är justerad
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden april 2020
Ärendenummer: ASN-2021-4331

Delegation Ung i Sommar praktikprojekt 2021
Ung i Sommar är en verksamhet inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen som tillhandahåller
sommarpraktik för unga inom olika organisationer för att ge de arbetslivserfarenhet inför kommande
arbetsliv. Ärendet avser förslag om att beslut gällande finansiering och genomförande att projektet
ska flyttas från nämnden till arbetsmarknads- och socialförvaltningens direktör.
Sverigedemokraterna ställer sig tveksamma till denna förändring och anser inte att
förvaltningsdirektören ska välja dessa platser utan nämndens godkännande med bakgrund av de
platser som godkändes för projektet förra året. Vi anser att det föreligger alltför stor risk att
praktikplatserna som väljs faller utanför ramarna om vad som anses vara en lämplig praktikplats i att
ge unga förberedande erfarenheter inför det kommande arbetsliv.
Vi yrkade av avslag på ärendet men då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Simon Enqvist SD

Magnus Olsson SD

Nichlas Holmgren Gellersten SD

Felicia Siecke SD
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§

147

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4792

Paragrafen är justerad
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§

148

Borttagen på grund av sekretess

ASN-2021-4795

Paragrafen är justerad
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§

149

Information från förvaltningsdirektören

Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör, informerar nämnden.
Sammanfattning

- Bokslutsmöte med revisionen förra veckan.
- Temadag 6 maj.
- Påminnelse semesterlistor.
- Analys efter april (ekonomisk rapport till KS, vårändringsbudget mm)
- Ny dom från Stockholms KR 2020:5301, avseende godkännande av andrahandskontrakt.
- Samarbete med Skatteverket "motverka brott mot folkbokföringslagen".
- Temagrupp SKR, polisen och allmännyttan "tillsammans minskar vi risken för att barn och
unga begår brott" (Sthlm, Gbg, Malmö, Borlänge, Växjö, Kramfors).
- IVO har gjort granskning av köp av tjänst, uppföljande tjänstemannamöte.
- Rekrytering av enhetschef till EFÖ klar, tillträder 1 augusti.
- Skjutningen i Ärtholmens koloniområde. Kris- och beredskapsorganisation, extra insatser av
fältare och socialarbetare, civilsamhället, manifestationer.
Paragrafen är justerad

