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§

341

Fastställande av dagordning

Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlar ärende 27-30 efter individärenden samt
noterar att ärende 40 och 41 utgår.
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§

342

ASN-202114114

Borttagen på grund av sekretess
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§

343

ASN-202114115

Borttagen på grund av sekretess
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§

344

ASN-202114113

Borttagen på grund av sekretess
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§

345

ASN-202114284

Borttagen på grund av sekretess
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§

346

ASN-202114286

Borttagen på grund av sekretess
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§

347

ASN-202113853

Borttagen på grund av sekretess
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§

348

ASN-202113856

Borttagen på grund av sekretess
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§

349

ASN-202113858

Borttagen på grund av sekretess
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350

ASN-202113859

Borttagen på grund av sekretess
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351

ASN-202113860

Borttagen på grund av sekretess
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352

ASN-202113861

Borttagen på grund av sekretess
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§

353

ASN-202113862

Borttagen på grund av sekretess
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354

ASN-202113865

Borttagen på grund av sekretess
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355

ASN-202113867

Borttagen på grund av sekretess
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§

356

ASN-202113869

Borttagen på grund av sekretess
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§

357

ASN-202113871

Borttagen på grund av sekretess
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§

358

ASN-202113874

Borttagen på grund av sekretess
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§

359

ASN-202016259

Borttagen på grund av sekretess
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§

360

ASN-20215603

Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2022
inom barn- och ungaområdet

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar årligen organisationsbidrag till idéburna
organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Bidraget syftar till att ge
stöd till idéburna organisationer som bedriver en etablerad verksamhet i Malmö.
Verksamheten ska stärka, komplettera eller utgöra ett alternativ till nämndens verksamhet
gentemot människor i utsatta situationer.
Barn och unga i socialt och ekonomiskt utsatta situationer är ett av fyra
verksamhetsområden som nämnden beviljar bidrag till. Ärendet innehåller förvaltningens
förslag till fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet inom barn- och
ungaområdet för verksamhetsåret 2022.
Förvaltningen föreslår att bevilja 13 idéburna organisationer bidrag inom barn- och
ungaområdet om totalt 1 670 000 kronor för verksamhetsåret 2022. Den totala ansökta
summan inom området är 4 360 200 kronor.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §252.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår ansökan om organisationsbidrag från Allas
lika värde föreningen avseende verksamhetsåret 2022.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
BUFFF Skåne med 350 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Drivkraft Malmö med 100 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Ensamkommandes Förbund med 400 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
5. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Föreningen Maracana med 50 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
6. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
KFUM KIOSK med 50 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
7. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår ansökan om organisationsbidrag från Malmö
Romska Idécenter avseende verksamhetsåret 2022.
8. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår ansökan om organisationsbidrag från Malmö
Tigers Wrestling avseende verksamhetsåret 2022.

9. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Maskrosbarn med 100 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
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10. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
RFSL Malmö med 350 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
11. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Rädda barnens lokalförening i Malmö med 100 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
12. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Stiftelsen Skåne Stadsmission avseende verksamheten Unga Forum med 150 000 kronor för
verksamhetsåret 2022.
13. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från Vi
som förlorat barn (VSFB) med 20 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
Yrkanden
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer föreliggande förslag
mot Simon Enqvists (SD) förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande
förslag.
Särskilda yttranden och reservationer
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Lars Eriksson (C) avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Magnus Olsson (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag §252 Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret
2022 inom barn- och ungaområdet

G-Tjänsteskrivelse ASN 211125 - Ansökan om organisationsbidrag
verksamhetsåret 2022 inom barn- och ungaområdet

Bilaga 1 - Barn och unga

Bilaga 2 - Förslag till bidragsfördelning 2022

Ansökan om organisationsbidrag från RFSL Malmö

Borttagen på grund av personuppgifter.

Ansökan om organisationsbidrag från Allas Lika Värde Föreningen

Borttagen på grund av personuppgifter.

Ansökan om organisationsbidrag från Drivkraft Malmö

Ansökan om organisationsbidrag från KFUM KIOSK

Ansökan om organisationsbidrag från Malmö Romska Idecenter

Ansökan om organisationsbidrag från Malmö Tigers wrestling

Ansökan om organisationsbidrag från Maskrosbarn

Ansökan om organisationsbidrag från Rädda Barn Lokalföreningen Malmö






Ansökan om organisationsbidrag från Stadsmissionen Unga forum
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Ansökan om organisationsbidrag från VSFB Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Föreningen Maracana
Komplettering av handlingar till organisationsbidragsansökan till Föreningen
Maracana
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-5603

Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2022 inom barn- och ungaområdet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett ansvar att utnyttja de tilldelade ekonomiska resurserna
så att de ger så hög effektivitet som möjligt för varje spenderad krona.
Sverigedemokraterna är positiva till att det finns föreningar, organisationer och ett civilsamhälle som
vill verka och verkar för barn och unga. I dagsläget är det ekonomiska läget för nämnden dessvärre
allt för svagt för att frikostigt fördela organisationsbidrag när pengarna behövs bättre i den egna
verksamheten.
Malmö stad har idag en omfattande intern verksamhet riktad till barn och unga, och vi anser att
investeringar i det befintliga arbetet ger en större möjlighet till insyn och kontroll avseende hur dessa
resurser används. Detta är av särskild betydelse eftersom det tidigare har framkommit att mottagare
av organisationsbidrag använt dessa för att stödja illegal verksamhet.
Att riskera att beviljade medel används för att gynna det kriminella parallellsamhälle som skapats i
Malmö är oansvarigt och kan innebära en direkt fara för kommunens invånare.
Vid beviljandet av ekonomiska medel behöver det finnas ett väl fungerande arbete för att säkra att
det inte underminerar kommunens egna verksamhet, något som visat sig inte fungera adekvat i
Malmö.
Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna avslag till förslagen till beslut.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot besluten.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Jacqueline Mali (SD)

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25
Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2022 inom barn- och
ungaområdet
ASN-2021-11670
Moderaterna och Centerpartiet står i stort bakom beslutet om utdelning av organisationsbidrag till
idéburna organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Flera av dessa
organisationer bedriver en verksamhet av hög kvalitet som hjälper Malmöbor i utsatthet på ett sätt som
socialtjänsten har svårt att göra. Med relativt små medel görs stora insatser som är bra för Malmö.
Bidragsgivningen till civilsamhället i Malmö hanteras av flera olika nämnder och förvaltningar. Vi
noterar också att flera av dessa organisationer som får organisationsbidrag av arbetsmarknads- och
socialnämnden också får olika former av bidrag från andra nämnder. Den nu gällande modellen där
bidragsgivningen är utspridd bidrar till en otydlighet och en svårighet för ansvariga politiker att få en
samlad bild över stödet som betalas ut av staden. Dessutom bör detta upplägg också vara onödigt
krångligt för de bidragssökande verksamheterna. En sammanhållande hantering hade underlättat för
uppföljning utifrån stadens riktlinjer och krav för bidragsgivning samt för civilsamhällets organisationer
som verkar i staden.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)
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§

361

ASN-20215604

Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2022
inom missbruk- och hemlöshetsområdet

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar årligen organisationsbidrag till idéburna
organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Bidraget syftar till att ge
stöd till idéburna organisationer som bedriver en etablerad verksamhet i Malmö.
Verksamheten ska stärka, komplettera eller utgöra ett alternativ till nämndens verksamhet
gentemot människor i utsatta situationer.
Missbruk och hemlöshet är två av fyra verksamhetsområden som nämnden beviljar bidrag
till. Ärendet innehåller förvaltningens förslag till fördelning av bidrag till organisationer som
bedriver verksamhet inom missbruk och hemlöshet 2022.
Förvaltningen föreslår att bevilja 16 idéburna organisationer bidrag inom missbruk och
hemlöshet om totalt 4 092 000 kronor för 2022. Den totala ansökta summan inom området
är 14 021 545 kronor.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §253.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från Det
fria sällskapet Länkarna Malmö med 475 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Föräldraföreningen mot narkotika med 270 000 kronor för verksamhetsåret 2022
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Gatans Lag med 140 000 kronor för verksamhetsåret 2022
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Juridikcentrum med 15 000 kronor för verksamhetsåret 2022
5. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Kamratföreningen Comigen med 450 000 kronor för verksamhetsåret 2022
6. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Kamratföreningen NU med 40 000 kronor för verksamhetsåret 2022
7. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Malmökretsen av Svenska Röda Korset med 355 000 kronor för verksamhetsåret 2022
8. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår ansökan om organisationsbidrag från Noaks
Ark Mosaik avseende verksamhetsåret 2022s
9. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från

Qvinnoqulan med 105 000 kronor för verksamhetsåret 2022
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10. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
RFHL med 210 000 kronor för verksamhetsåret 2022
11. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund med 100 000 kronor för verksamhetsåret 2022
12. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Räddningsmission- International Church med 54 000 kronor för verksamhetsåret 2022
13. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Stiftelsen Skåne Stadsmission avseende verksamheten Café David med 1 250 000 kronor
för verksamhetsåret 2022
14. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Somalilandsförening i Malmö med 50 000 kronor för verksamhetsåret 2022
15. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Spelberoendes förening i Malmö med 528 000 kronor för verksamhetsåret 2022
16. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Svenska Kyrkan- Mariakyrkan med 50 000 kronor för verksamhetsåret 2022
Yrkanden
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer föreliggande förslag
mot Simon Enqvists (SD) förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande
förslag.
Särskilda yttranden och reservationer
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Lars Eriksson (C) avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Magnus Olsson (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag §253 Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret
2022 inom missbruk- och hemlöshetsområdet

G-Tjänsteskrivelse - Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2022
inom hemlöshet- och missbruksområdet

Bilaga 1 - Missbruk och hemlöshet

Bilaga 2 - Förslag till bidragsfördelning 2022

Ansökan för organisationsbidrag för Gatans Lag FF

Ansökan om organisationsbidrag från JuridikCentrum
















Ansökan om organisationsbidrag från Malmö International
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Church/Räddningsmission Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Skåne Stadsmission Café David
Ansökan om organisationsbidrag från Svenska kyrkan Malmö, S:ta Maria
kyrka
Ansökan om organisationsbidrag från Svenska Röda Korset Malmökretsen
Ansökan om organisationsbidrag för RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
Ansökan om organisationsbidrag från Det fria Sällskapet Länkarna i Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Qvinnoqulan, Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från föreningen Noaks Ark Mosaik
Ansökan om organisationsbidrag från RFHL Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Somalilandförening i Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Spelberoendes Förening Malmö
Ansökning om organisationsbidrag från Föräldraföreningen mot narkotika,
FMN
Ansökning om organisationsbidrag från Kamratföreningen Comigen
Ansökning om organisationsbidrag från Kamratföreningen NU
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-5604

Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2022 inom missbruk- och
hemlöshetsområdet
Sverigedemokraterna ser mer än gärna att olika aktörer intresserar sig för missbruk samt hemlöshet i
kommunen och vi anser att arbetet mot dessa är av stor angelägenhet för Malmö stad.
Vi påtalar dock att med den ekonomiska situationen som råder i nämnden så finns det idag inte en
realistiskt möjlighet att bevilja majoriteten av de sökta organisationsbidragen.
Vi anser att nämnden för närvarande behöver fokusera på sin kärnverksamhet, och att dessa medel
därför hade gjort större nytta i den befintliga verksamheten, som arbetar förebyggande och
motverkande vad gäller hemlöshet och missbruk inom Malmö stad
Med detta hade det även varit enklare att följa upp hur dessa medel används för att säkerställa att
de används på korrekta och lämpliga sätt inom den kommunala verksamheten.
Vi har tidigare sett exempel där utbetalade organisationsbidrag använts för att finansiera illegala
aktiviteter i kommunen och därmed stödja det kriminella parallellsamhälle som växt fram.
Att riskera att tilldelade organisationsbidrag används för att upprätthålla det skuggsamhälle som
finns i Malmö är extremt oansvarigt och farligt. Vid beviljandet av ekonomiska medel behöver det
finnas ett väl fungerande arbete för att säkra att det inte underminerar kommunens egna
verksamhet, något som visat sig inte fungera adekvat i Malmö.
Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna avslag till förslagen till beslut.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot besluten.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Jacqueline Mali (SD)

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25
Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2022 inom
missbruks- och hemlöshetsområdet
ASN-2021-5604
Moderaterna och Centerpartiet står i stort bakom beslutet om utdelning av organisationsbidrag till
idéburna organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Flera av dessa
organisationer bedriver en verksamhet av hög kvalitet som hjälper Malmöbor i utsatthet på ett sätt som
socialtjänsten har svårt att göra. Med relativt små medel görs stora insatser som är bra för Malmö.
Bidragsgivningen till civilsamhället i Malmö hanteras av flera olika nämnder och förvaltningar. Vi
noterar också att flera av dessa organisationer som får organisationsbidrag av arbetsmarknads- och
socialnämnden också får olika former av bidrag från andra nämnder. Den nu gällande modellen där
bidragsgivningen är utspridd bidrar till en otydlighet och en svårighet för ansvariga politiker att få en
samlad bild över stödet som betalas ut av staden. Dessutom bör detta upplägg också vara onödigt
krångligt för de bidragssökande verksamheterna. En sammanhållande hantering hade underlättat för
uppföljning utifrån stadens riktlinjer och krav för bidragsgivning samt för civilsamhällets organisationer
som verkar i staden.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)
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362

ASN-20215605

Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2022
inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och
förtryck

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar årligen organisationsbidrag till idéburna
organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Bidraget syftar till att ge
stöd till idéburna organisationer som bedriver en etablerad verksamhet i Malmö.
Verksamheten ska stärka, komplettera eller utgöra ett alternativ till nämndens verksamhet
gentemot människor i utsatta situationer.
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett av fyra
verksamhetsområden som nämnden beviljar bidrag till. Ärendet innehåller förvaltningens
förslag till fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet inom våld i nära
relation och hedersrelaterat våld och förtryck 2022.
Förvaltningen föreslår att bevilja åtta idéburna organisationer bidrag inom våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck om totalt 3 215 000 kronor för 2022. Den
totala ansökta summan inom området är 6 419 900 kronor.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §254.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
FemCenter Kvinnojour med 690 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från Hela
människan i Malmö med 310 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Kvinnojouren Öresund och ungdomsjouren Öresund med 800 000 kronor för
verksamhetsåret 2022.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Kvinnorättsförbundet i Malmö med 220 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
5. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Malmö Kvinnojour med 820 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
6. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Trans- och tjejjouren i Malmö med 300 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
7. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta med 25 000 kronor för verksamhetsåret 2022.

8. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan om organisationsbidrag från
Winnet med 50 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
Beslutsgång
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Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Lars Eriksson (C) avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Magnus Olsson (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag §254 Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret
2022 inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

G-Tjänsteskrivelse - Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2022
inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Bilaga 1- Våld i nära relation och heder

Bilaga 2 - Förslag till bidragsfördelning 2022

Ansökan för organisationsbidrag för FemCenter Kvinnojour 2022

Ansökan för organisationsbidrag för Kvinnojouren Öresund och
Ungdomsjouren Öresund 2022

Ansökan för organisationsbidrag för Veterinär omtanke om våldsutsatta

Ansökan om organisationsbidrag från Föreningen Malmö Kvinnojour

Ansökan om organisationsbidrag från Föreningen Resurscentrum för kvinnor
i Malmö, Winnet Malmö

Ansökan om organisationsbidrag från Hela människan Noomi

Ansökan om organisationsbidrag från Kvinnorättsförbundet

Ansökan om organisationsbidrag från Trans- och tjejjouren i Malmö
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-5605

Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2022 inom våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck
Sverigedemokraterna gör stora satsningar mot hedersförtryck och våld i vårt budgetförslag för 2022.
Detta är våld som drabbar framför allt kvinnor men även unga pojkar.
Bland annat vill vi upprätta ett kompetenscenter för att mer noga kunna kartlägga hedersförtrycket i
Malmö samt fungera som ett centralt nav för kommunens arbete mot hedersförtryck och våld.
Vi anser att de insatser som Malmö stad för närvarande driver mot hedersproblematiken inte är
tillräckligt effektivt för att hantera detta kraftigt växande problem. Ett problem som till synes ökat i
stadig takt med den höga inflyttningen av nyanlända vi haft under de senaste åren.
Vi ställer oss tveksamma till några av de organisationer som ansöker om bidrag men anser att
problematiken är så pass omfattande att det finns skäl för att bifalla ärendet.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Jacqueline Mali (SD)

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25
Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2022 inom våld i
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck
ASN-2021-5605
Moderaterna och Centerpartiet står i stort bakom beslutet om utdelning av organisationsbidrag till
idéburna organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Flera av dessa
organisationer bedriver en verksamhet av hög kvalitet som hjälper Malmöbor i utsatthet på ett sätt som
socialtjänsten har svårt att göra. Med relativt små medel görs stora insatser som är bra för Malmö.
Bidragsgivningen till civilsamhället i Malmö hanteras av flera olika nämnder och förvaltningar. Vi
noterar också att flera av dessa organisationer som får organisationsbidrag av arbetsmarknads- och
socialnämnden också får olika former av bidrag från andra nämnder. Den nu gällande modellen där
bidragsgivningen är utspridd bidrar till en otydlighet och en svårighet för ansvariga politiker att få en
samlad bild över stödet som betalas ut av staden. Dessutom bör detta upplägg också vara onödigt
krångligt för de bidragssökande verksamheterna. En sammanhållande hantering hade underlättat för
uppföljning utifrån stadens riktlinjer och krav för bidragsgivning samt för civilsamhällets organisationer
som verkar i staden.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)
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§

363

ASN-20217651

Ansökan om organisationsbidrag Flamman för
verksamheten Hoppa av

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har hänskjutit en ansökan om ekonomiskt stöd till arbetsmarknads- och
socialnämnden från föreningen Flamman – Socialt förebyggande centrum (SFC) avseende
verksamheten Hoppa av (STK-2020-1501). Hoppa av syftar till att få ungdomar att lämna
kriminella livsval och miljöer och vänder sig till individer mellan 10 och 23 år. Beslutet
innebär att kommunstyrelsen omfördelar kommunbidrag om 1 200 000 kronor till
arbetsmarknads- och socialnämnden för verksamheten Hoppa av under 2022 och 2023.
När en annan nämnd i Malmö stad har mottagit en ansökan om bidrag eller annat
ekonomiskt stöd och därefter har tagit beslut att översända ansökan till arbetsmarknadsoch socialnämnden behandlas denna i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens
riktlinjer för stöd och bidrag till idéburen sektor (ASN-2021-4461). Förvaltningen bedömer
att Flamman – SFC och verksamheten Hoppa av uppfyller nämndens krav men att
förvaltningen kommer att begära in vissa kompletteringar när bidraget följs upp i maj 2022.
En viktig utgångspunkt för nämndens stöd och bidrag är att organisationer som mottar
medel kompletterar nämndens verksamhet för berörda målgrupper. Förvaltningen bedömer
att Hoppa av utgör ett viktigt förebyggande arbete med unga i riskzon för kriminalitet och
verksamheten har möjlighet att nå individer som förvaltningens avhopparprogram inte har
lika stor möjlighet att nå. Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att
nämnden beviljar Flamman – SFC 1 200 000 kronor till Hoppa av för verksamhetsåret
2022. Förvaltningen föreslår vidare att Flamman – SFC inkommer med redovisning
avseende verksamhetsåret 2021 senast den 31 maj 2022.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §255.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 1 200 000 kr till föreningen Flamman –
Socialt förebyggande centrum (802497-2567) för verksamhetsåret 2022 avseende
verksamheten Hoppa av.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden avropar kommunbidrag om 1 200 000 kronor från
kommunstyrelsen
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppmanar Flamman – Socialt förebyggande
centrum att inkomma till arbetsmarknads- och socialförvaltningen med redovisning
avseende år 2021 samt ansökan inför 2023, senast 31 maj 2022.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
39

Protokollsutdrag - §255 Ansökan om organisationsbidrag Flamman för
verksamheten Hoppa av

G- Tjänsteskrivelse ASN 211125 - Ansökan om organisationsbidrag Flamman
för verksamheten Hoppa av

Ansökan om organisationsbidrag från Flamman

Korrespondens om ansökan om organisationsbidrag från Flamman
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§

364

Arbetsmarknadsinformation

Marcus Eriksson, avdelningschef, informerar nämnden.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

365

ASN-20218644

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att
upprätta en kommunövergripande handlingsplan för
suicidprevention

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts tillfälle att inkomma med yttrande
avseende motion av Magnus Olsson (SD) om att upprätta en kommunövergripande
handlingsplan för suicidprevention.
I motionen framförs yrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda ett arbete för att
ta fram en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att suicidprevention är en mycket viktig
samhällsfråga som berör båda den egna förvaltningen och Malmö stads övriga förvaltningar.
Suicidprevention bör vara en del i Malmö stads folkhälsoarbete och integreras i stadens
folkhälsopolicy som just nu är under revidering. Folkhälsopolicyn ger en målbild för vad
staden ska göra för att förbättra folkhälsan för malmöborna. En folkhälsopolicy bör utgå
från den befintliga organisationen där samtliga förvaltningar hanterar och arbetar med
folkhälsofrågorna utifrån sina grunduppdrag som en del i ordinarie verksamhet.
Stadskontoret har sedan flera år ett pågående uppdrag att göra en översyn av
kommunövergripande styrdokument. De har också i uppdrag att utveckla former för en
mer samordnad styrning genom nämndsövergripande styrdokument eller alternativa
styrmetoder. Förslaget att ta fram nya kommunövergripande handlingsplaner eller
folkhälsopolicy bör överensstämma med stadskontorets kommande förslag.
Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen pågår ett aktivt arbete med suicidprevention
i den reguljära verksamheten utifrån förvaltningens grunduppdrag. Arbetet kommer att
intensifieras under kommande år med stöd från den samordnare för suicidprevention som
anställts på Funktionsstödsförvaltningen genom statliga stimulansmedel.
Mot bakgrund av vad som framförts föreslår förvaltningen att motionens förslag om att ta
fram en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention i Malmö avslås.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §248.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion av Magnus
Olsson (SD) om att upprätta en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention,
enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens
förslag om att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention i
Malmö.

Yrkanden
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Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Joel Laguna (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande stället föreliggande förslag
mot Magnus Olssons (SD) förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande
förslag.
Reservationer
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag §248 Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om
att upprätta en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention

G-Tjänsteskrivelse - ASN 211125 Motion av Magnus Olson (SD) om att
upprätta en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention

Förslag till yttrande - ASN 211125 Motion av Magnus Olson (SD) om att
upprätta en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention

Följebrev - Motion av Magnus Olsson (SD) om att upprätta en
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention

Motion av Magnus Olsson (SD) om att upprätta en kommunövergripande
handlingsplan för suicidprevention

Komplettering av remiss_ Motion av Magnus Olsson (SD) om att upprätta en
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention

Följebrev - Motion av Magnus Olsson (SD) om att upprätta en
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden november
Ärendenummer: ASN-2021-8644

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att upprätta en
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention
Arbetsmarknads- och socialnämnden får skruva, vända och vrida på sitt förslag till avslag på
motionen. Det hänvisas till kommande förslag och åtgärder, men det räcker inte.

Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot besluten.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Jacqueline Mali (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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§

366

ASN-202112220

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - En
sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och
trygghet (SOU2021:69)

Sammanfattning
Utredningen lämnar ett antal förslag som kommer att göra det lättare att beviljas sjuk- och
aktivitetsersättning och flera förslag som kommer att underlätta arbete, studier, uppdrag
m.m. under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning.
Utredningen föreslår också att en ny förmån, preventionsersättning ska ersätta dagens
förebyggande sjukpenning i syfte att det ska bli enklare att delta i förebyggande
rehabiliteringsåtgärder samt lämnar förslag som möjliggör ett flexiblare deltagande i
arbetslivsinriktad rehabilitering.
Vidare föreslås att Försäkringskassan ska få i uppdrag att klarlägga en sjukskriven försäkrads
behov av rehabilitering inom 60 dagar och att Försäkringskassan får i uppdrag att
sammanställa statistik över genomförda aktiviteter för personer med aktivitetsersättning och
insatser som ersätts med preventions- och rehabiliteringsersättning. Detta för att möjliggöra
uppföljning och utvärdering av genomförda insatser.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag då de
kommer att göra det lättare för fler med nedsatt arbetsförmåga att beviljas sjuk- och
aktivitetsersättning. Positivt är också att reglerna anpassas för att ge ökade incitament till
aktivitet i form av arbete, studier eller ideellt arbete under tid med ersättning.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen vill dock lyfta att när brukare som uppbär
ekonomiskt bistånd ansöker om sjukersättning är det vanligt att Försäkringskassan kräver
att kommunen utreder arbetsförmågan hos den sökande.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen efterlyser ett tydliggörande av rollfördelningen
mellan stat och kommun genom att Försäkringskassan får ett tydligt uppdrag att upphandla
bedömningar av enskilda sökandes arbetsförmåga eller andra utredande insatser som
myndigheten behöver för att kunna fatta beslut gällande ansökningar om sjukpenning.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §249.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Remiss angående
Remiss från Socialdepartementet – En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och
trygghet (SOU 2021:69) enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder yttrandet till kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
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Särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Lars Eriksson (C) avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

§249 Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - En sjukförsäkring
med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU2021:69)

G-Tjänsteskrivelse ASN 211125 - Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och
trygghet

Förslag till yttrande - Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - En
sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)

Följebrev - Remiss från Socialdepartementet - En sjukförsäkring med
prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)

Remiss - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, SOU
2021:69

Betänkande av utredning - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering
och trygghet volym 1

Betänkande av utredning - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering
och trygghet volym-2, SOU 2021:69
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25
Remiss angående Remiss från Socialdepartementet – En sjukförsäkring
med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)
ASN-2021-12220
Moderaterna och Centerpartiet är positiva till delar av förslagen i utredningen som syftar till att ge ökade
incitament till aktivitet för personer som har ersättning på grund av sjukdom, nedsatt arbetsförmåga eller
rehabilitering. Det är av stor vikt att personer som står utanför arbetsmarknaden inte passiviseras och
glöms bort, då det kraftigt försvårar möjligheterna att återgå till arbete.
Däremot är vi mycket bekymrade över att utredningen också föreslår att det ska bli enklare att beviljas
sjuk- och aktivitetsersättning. Sjukförsäkringen har tidigare använts för att förtidspensionera fullt friska
och arbetsföra människor, med effekten att arbetslöshetsstatistiken förbättrades. Det är inte bara ett
högst olämpligt siffertrixande, det får också förödande konsekvenser för de som påverkas och glöms bort
i sjukförsäkringens svarta hål. Det är en utveckling som inte kan upprepas och åter igen leda till samma
negativa konsekvenser.
Alliansregeringen genomförde under åren 2006-2014 omfattande reformer för att personer som har
arbetsförmåga ska behandlas därefter och att inga människor ska stämplas som oförmögna att arbeta om
det inte finns mycket goda skäl till det. Alla kan givetvis, på grund av exempelvis sjukdom, hamna i en
situation där man inte kan utföra sitt befintliga arbete. Det innebär inte per automatik att man inte kan
utföra något arbete alls.
Sjukförsäkringen ska utformas på ett sätt som säkerställer ett skyddsnät för de som verkligen inte kan
arbeta på grund av sjukdom, men i övrigt stimulerar till arbete för alla som kan arbeta. Det är en
grundläggande princip som inte bara är principiellt rätt, utan på ett tydligt sätt har visat sig fungera för att
få fler i arbete.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)
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367

ASN-20219043

Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD)
om att stärka efterprocessen för kvinnor och barn som
lämnar skyddade boenden

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig över en motion
från Nima Gholam Ali Pour (SD) om att stärka efterprocessen för kvinnor och barn som
lämnar skyddade boenden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sedan våren 2021 ett pågående arbete med att
se över arbetet med våld i nära relation. Såväl organisering som uppdatering av
kärnprocesser och rutiner kring både utredning och stöd ingår i uppdraget.
I förslaget till en ny plan för arbetet mot våld i nära relation Fri från våld – en gemensam
angelägenhet framhålls behovet av att stärka det långsiktiga stödet. Det är en av punkterna i
inriktningsmålet Staden erbjuder stöd utifrån den enskildes behov.
Sammantaget menar arbetsmarknads- och socialförvaltningen att motionens yrkande bör
anses vara besvarad mot bakgrund av att förvaltningen redan bedriver ett utvecklingsarbete
på området.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionens
yrkande ska anses vara besvarad med det som framkommer av ärendet.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende att stärka
efterprocessen för kvinnor och barn som lämnar skyddade boenden enligt förvaltningens
förslag.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Joel Laguna (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer föreliggande förslag
mot Magnus Olssons (SD) förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig muntligen till beslutet i förmån48
till eget yrkande.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Lars Eriksson (C) avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse ASN 211125 Remiss angående motion av Nima Gholam
Ali Pour (SD) om att stärka efterprocessen för kvinnor och barn som lämnar
skyddade boenden

Förslag till yttrande ASN 211125 Remiss angående motion av Nima Gholam
Ali Pour (SD) om att stärka efterprocessen för kvinnor och barn som lämnar
skyddade boenden

Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att stärka
efterprocessen för kvinnor och barn som lämnar skyddade boenden

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att stärka efterprocessen för
kvinnor och barn som lämnar skyddade boenden
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25
Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att stärka
efterprocessen för kvinnor och barn som lämnar skyddade boenden
ASN-2021-9043
Moderaterna och Centerpartiet delar motionärens intentioner. När kvinnor och barn har lämnat skyddade
boenden för att det mest akuta skyddsbehovet har upphört befinner man sig fortsatt i en oerhört utsatt
situation. I dessa situationer saknas ofta ekonomiska resurser att ordna en bostad, men man kan även ha
svårt att få tag på en bostad över huvud taget eftersom man har befunnit sig i en ordnad boendesituation
med sin våldsutövare och därmed inte står i någon bostadskö.
Vi anser dock att motionen är vag i sin utformning och att förslaget om en sammanhängande process
inte säger särskilt mycket om vilka åtgärder som faktiskt skulle kunna vidtas för att hjälpa dessa utsatta
Malmöbor i deras situation. Ett exempel på förslag som vi tidigare lagt är att man ska kunna gå före i
bostadskön.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)
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368

ASN-202111670

Ärende väckt av Moderaterna - Nämndinitiativ angående
en trygg och rättssäker socialtjänst

Sammanfattning
Helena Nanne (M) 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 uppdrar åt
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att undersöka hur stor andel av socialsekreterarna
som undvikit att ingripa enligt LVU på grund av hot eller rädsla samt att återkoppla
resultatet till nämnden.
Den problematik som beskrivs i nämndsinitiativet är allvarlig och angeläget att arbeta med.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen delar initiativtagarens uppfattning om att det inte
är sannolikt att socialsekreterare i Malmö stad är fredade från en nationell problematik.
Förvaltningen bedömer att det inom nämndens verksamheter finns upparbetade system
genom främst intern kontroll och systematiskt arbetsmiljöarbete för att hantera riskerna.
Fördelen med att genomföra arbetet inom ramen för befintliga system är att en systematik
för planering, uppföljning och åtgärder säkerställs.
Förvaltningen anser att nämndinitiativet är besvarat med vad som redovisas i ärendet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §250.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår nämndinitiativet.
Yrkanden
Helena Nanne (M) med instämmande av Lars Eriksson (C) och Magnus Olsson (SD), yrkar
bifall till initiativet.
Ajournering 09:52-10:05
Joel Laguna (L) yrkar avslag till initiativet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer eget avslagsyrkande
mot Helena Nannes (M) förslag. Ordförande finner att nämnden avslår initiativet.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Lars Eriksson (C) avser
lämna en skriftlig reservation, bilaga.
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Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig muntligen till beslutet.
Joel Laguna (L), Ann-Marie Hansson (S), Anders Nilsson (S), Peter Nilsson (S) och William
Spegel (S) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag §250 Ärende väckt av Moderaterna - Nämndinitiativ
angående en trygg och rättssäker socialtjänst

G-Tjänsteskrivelse ASN 211125 - Ärende väckt av Moderaterna Nämndinitiativ angående en trygg och rättssäker socialtjänst

Nämndinitiativ angående en trygg och rättssäker socialtjänst - 2021-09-22

Protokollsutdrag §286 Ärende väckt av Moderaterna - Nämndinitiativ
angående en trygg och rättssäker socialtjänst
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2021-11-25

Särskilt yttrande
Ärende 25: Ärende väckt av Moderaterna - Nämndinitiativ angående en trygg och
rättssäker socialtjänst

Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 november 2021
Vid dagens sammanträde har det tagits beslut om Moderaternas nämndinitiativ angående en trygg
och rättssäker socialtjänst.
I nämndinitiativet föreslås att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att undersöka hur stor andel av socialsekreterarna som undvikit att ingripa
enligt LVU på grund av hot eller rädsla samt att återkoppla resultatet till nämnden.
Socialdemokraterna och Liberalerna håller med Moderaterna om att den problematik som de
beskriver är allvarlig och viktig att arbeta mer. Vilket också görs inom ramen för de redan
upparbetade systemen inom förvaltningen, främst genom intern kontroll och systematiskt
arbetsmiljöarbete för att hantera riskerna. Fördelen med att genomföra arbetet inom ramen för
befintliga system är att en systematik för planering, uppföljning och åtgärder säkerställs.
Socialdemokraterna och Liberalerna anser inte att det finns behov av ytterligare en mätning av
problemet för att aktivt kunna arbeta med det. Vår bedömning är att det kommer fram i det som
redan görs och att man utifrån det agerar när man upptäcker att någon inte kunnat utföra sitt arbete
på grund av hot eller rädsla.
Därför föreslog vi att Modereraterns nämndinitiativ skulle avslås och vårt förslag vann gehör.

För Socialdemokraterna och Liberalerna i Arbetsmarknads- och socialnämnden
Joel Laguna (L), vice ordförande
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25
Ärende väckt av Moderaterna – Nämndinitiativ angående en trygg och
rättssäker socialtjänst
ASN-2021-11670
Moderaterna och Centerpartiet vill med denna reservation särskilt beklaga den oseriösa hantering av
ärendet som Socialdemokraterna och Liberalerna tillämpade under nämndssammanträdet.
Initiativärendet föreslogs besvaras av arbetsbetsmarknads- och socialförvaltningen, vilket i sig var mycket
märkligt, eftersom besvarande ska användas när det som föreslås redan görs, vilket inte är fallet. När vi
påpekade detta på sammanträdet och efterfrågade en förklaring till varför de styrande partierna ställde
sig bakom ett slentrianmässigt besvarande i strid mot den gruppledaröverenskommelse som gjorts fick
vi inga svar. Istället yrkade Socialdemokraterna och Liberalerna avslag på initiativet. Detta trots att
representanter från båda partierna under sammanträdet sade sig dela intentionerna med förslaget, vilket
uppenbart bara var tomma ord utan någon som helst vilja att ta sitt arbetsmiljöansvar för alla
förvaltningens medarbetare.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)
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369

ASN-20215341

Uppdrag från kommunstyrelsen att utreda fördelning av
de statsbidrag som ryms inom intäktsbudgeten
Statsbidrag flyktingar

Sammanfattning
Efter stadsrevisionens granskning under 2020 av stadens hantering av statsbidrag från
Migrationsverket (”Granskning av statsbidrag från Migrationsverket”, SR-2020-66)
anmodade kommunstyrelsen arbetsmarknads- och socialnämnden att utreda
förutsättningarna för en fördelning av intäktsbudgeten Statsbidrag flyktingar och ta fram ett
förslag till kommunstyrelsen senast i november 2021 (§121, KS 2021-04-07, STK-20201675).
Intäktsbudgeten Statsbidrag flyktingar består av tre ersättningar från Migrationsverket för
mottagande av flyktingar efter beviljat uppehållstillstånd: schablonersättning, ersättning för
initiala kostnader för ekonomiskt bistånd samt ersättning för kostnader för god man och
särskilda kostnader inom socialtjänsten för ensamkommande barn.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att dessa ersättningar fördelas till de nämnder
som idag har verksamhet som ersättningarna avser, utifrån fördelningsnycklar som beskrivs
i ärendet.
Förslaget har arbetats fram tillsammans med tjänstepersoner från berörda förvaltningar.
Nämnden önskar att kommunstyrelsen skickar förslaget på remiss till berörda nämnder, i
det fall kommunstyrelsen väljer att gå vidare för att genomföra förslaget.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §251.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till fördelning av intäkterna
inom kommunbidragsramen Statsbidrag flyktingar, enligt beskrivning i ärendet, och
översänder det till kommunstyrelsen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

§251 Uppdrag från kommunstyrelsen att utreda fördelning av de statsbidrag
som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flyktingar




G-Tjänsteskrivelse ASN presidieberedning 2021-11-03 Uppdrag från
kommunstyrelsen att utreda fördelning av de statsbidrag som ryms inom
intäktsbudgeten Statsbidrag flyktingar
Borttagen på grund av personuppgifter.
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§

370

Upphandlingsplan 2022-2023

ASN-202110525
Sammanfattning
I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell
inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt
behov av innovativa inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma
planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen
årligen med start 2022.
I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2022–2023 för arbetsmarknads- och
socialförvaltningen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §256.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Upphandlingsplan 2022–2023 enligt
förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen
Yrkanden
Magnus Olsson (SD) yrkar följande: "Arbetsmarknads- och socialnämnden återremitterar
upphandlingsplan 2022-2023 till förvaltningen så att förvaltningen kan återkomma till
nämnden med en kostnadsanalys av och motivering för de beskrivna hållbarhetskraven.
Anders Nilsson (S) yrkar avslag till Magnus Olssons (SD) förslag om återremittering.
Beslutsgång
Ordförande behandlar frågan om återremiss. Ordförande finner att nämnden behandlar
ärendet idag.
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag, bifall mot avslag. Ordförande finner
att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Reservationer
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation i
förmån till eget yrkande om återremiss, bilaga.
Beslutet skickas till
registratorsfunktionen.stk@malmo.se

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag §256 Upphandlingsplan 2022-2023

G- Tjänsteskrivelse ASN 211125 - Upphandlingsplan 2022-2023

Upphandlingsplan 2022-2023 yttrande

Bilaga 1 Hållbarhetskrav i ASN upphandlingar
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden november
Ärendenummer: ASN-2021-10525

Upphandlingsplan 2022-2023
Precis som i kommunstyrelsen yrkade vi på en återremiss av upphandlingsplanen. Detta gör vi med
anledning av att vi ser en risk för kraftigt ökade kostnader kopplat till olika kravställningar i själva
planen.

Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna på en återremiss.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot besluten.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Jacqueline Mali (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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§

371

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2021

ASN-202015569
Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska, enligt 16 kap. 6 h § SoL, till kommunfullmäktige
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut samt över
hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska, enligt 16 kap. 6 f § SoL, till revisionen rapportera
alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet. Vidare ska nämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten
avbröts. Nämnden ska även, enligt 16 kap. 6 g § SoL, till revisionen anmäla när nämnden
har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt.
Föreliggande rapporter avser tredje kvartalet 2021. Under kvartalet finns det 35 gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Det är 16 fler än vid
förra rapporteringen, men tre färre än vad som rapporterades för det tredje kvartalet förra
året. 17 beslut avser intern öppenvård och den främsta orsaken är kö till utförare. Tio beslut
avser bistånd till kommunalt andrahandskontrakt där den främsta orsaken är att matchning
till lägenhet som möter klientens behov, pågår. 18 beslut som har rapporterats som ej
verkställda inom tre månader, har under perioden verkställts eller avslutats utan att
verkställas. Vad gäller gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader
från dagen då verkställigheten avbröts, finns inget att rapportera.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §257.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 h SoL kvartal 3
2021 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL
kvartal 3 2021 och överlämnar den till revisorskollegiet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Avdelningschefer

Beslutsunderlag
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Protokollsutdrag- §257 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2021

G-Tjänsteskrivelse ASN 211125 - Ej verkställda beslut kvartal 3

Rapport enligt 16 kap f-g §§ SoL kvartal 3 2021 - till revisorskollegiet

Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 3 2021 - till kommunfullmäktige
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372

ASN-202111746

Plan för att begränsa kostnadsökningar 2021 samt
fördelning av tilläggsbudget för 2021

Sammanfattning
I samband med beslut om godkännande av delårsrapporten beslutade nämnden den 23
september 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för att begränsa
kostnadsökningar till nämndens sammanträde i oktober 2021.
Kommunstyrelsen har därefter, vid sitt sammanträde den 12 oktober 2021, beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att utöka arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidrag
med 78 miljoner kronor samt med 7,5 miljoner kronor i syfte att återstarta och stärka
Malmös kultur- fritids- och föreningsliv.
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag vid sitt
sammanträde den 18 november 2021. Protokollet från kommunfullmäktige är vid
arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde i november ännu inte justerat och
beslutet har därmed ännu inte trätt i kraft, men nämnden föreslås ändå ta ställning till
tilläggsbudgeten.
Trots förändrade ekonomiska förutsättningar 2021 kvarstår behovet av fortsatta åtgärder
för kostnadsminskningar och effektiviseringar i syfte att uppnå en långsiktigt hållbar
ekonomisk situation för verksamheten. Nuläget avseende pågående åtgärder redovisas i
ärendet.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner plan för att begränsa kostnadsökningar
och lägger ärendet till handlingarna.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden utökar kommunbidraget för verksamhetsområde
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd med 78 miljoner kronor, i syfte att förstärka
budgeten för ekonomiskt bistånd.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden utökat kommunbidraget för verksamhetsområde
Stab och förvaltningsövergripande kostnader med 7,5 miljoner kronor i syfte att öka
bidragen till föreningar under 2021.
Yrkanden
Helena Nanne (M), med instämmande av Lars Eriksson (C) och Magnus Olsson (SD), yrkar
på återremiss av första attsatsen.
Anders Nilsson (S) yrkar avslag på Helena Nannes (M) återremissyrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar på avslag på tredje attsatsen.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Kerstin Håkansson (V) yrkar avslag på första attsatsen.
Beslutsgång
Ordförande behandlar frågan om återremiss. Ordförande finner att nämnden behandlar
ärendet idag.
Ordförande ställer proposition på första attsatsen, bifall mot avslag. Ordförande finner att
nämnden bifaller första attsatsen.
Ordförande ställer proposition på andra attsatsen, bifall mot avslag, Ordförande finner att
nämnden bifaller andra attsatsen.
Ordförande ställer proposition på tredje attsatsen, bifall mot avslag. Ordförande finner att
nämnden bifaller tredje attsatsen.
Reservationer
Kerstin Håkansson (V) avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation
avseende återremiss och beslutet, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Lars Eriksson (C) avser
inkomma med en skriftlig reservation avseende återremiss, bilaga.
Beslutet skickas till
Avdelningschefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Ekonomichef Luisa Hansson
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag §335 Plan för att begränsa kostnadsökningar 2021
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden november
Ärendenummer: ASN-2021-11746

Plan för att begränsa kostnadsökningar 2021 samt fördelning av tilläggsbudget för 2021
Sverigedemokraterna yrkande bifall till moderaternas förslag på återremiss kopplat till att-sats 1 i
ärende. Vi yrkade avslag på att-sats 3 i ärendet. Detta med anledning att vi menar att nämnden ska
prioritera kärnverksamhet och de skyldigheter som vi som nämnd/kommun har enligt lag.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot besluten.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Jacqueline Mali (SD)

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25
Plan för att begränsa kostnadsökningar 2021 samt fördelning av
tilläggsbudget för 2021
ASN-2021-11746
Hanteringen av arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi är under all kritik. Budgethål täcks med
tillfälliga medel som uppkommit av att stadens ekonomi gått något bättre än förväntat, utan att
strukturella åtgärder för ordning och reda i ekonomin vidtas.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på återremiss av den första beslutspunkten för att ta fram
fortsatta åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar. Bakgrunden till förslaget är den
beskrivning som arbetsmarknads- och socialförvaltningen själva redogör för i ärendet.
Kommunfullmäktige har visserligen tillfört mer pengar till nämnden, men behovet av åtgärder kvarstår
och vi beklagar att den verklighetsförankringen inte finns hos en majoritet i nämnden.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25: Ärende 33. Plan för att begränsa kostnadsökningar
2021 samt fördelning av tilläggsbudget för 2021
Vi i Vänsterpartiet är glada för att kommunfullmäktige beslutat tilldela nämnden utökat
kommunbidrag och därmed ge ett litet andrum för medarbetarna inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen. Vi tycker också att fördelningen av pengarna inom nämndens verksamhet
verkar rimlig, men vi har några synpunkter vi vill lyfta.
Enligt underlaget har till exempel verksamhetsområdet Boende, tillsyn och service har
effektiviseringskraven under åren medfört att nettokostnaderna för hemlöshet minskat med
drygt 35 procent sedan 2018. Som vi kunnat läsa i medierapportering, i forskningsrapporten från
Lunds Universitet och i uttalanden från Skåne Stadsmission har det inte enbart goda
konsekvenser. ”Man spelar rysk roulette med Malmös framtid”, säger Malmö stads egen expert i
en artikel i Sydsvenskan.
Enligt underlaget var syftet med att föreslå en generell effektivisering motsvarande 1 procent att
möjliggöra för budgetansvariga chefer att göra avvägningarna kring vilka typer av åtgärder som är
hållbara inom deras respektive ansvarsområde. Vi anser att det finns stora problem med att
nämnden inte känner till, eller beslutar om, hur pengarna fördelas mellan nämndens
verksamheter. Vi är glada att vår motion om att de ekonomiska ramarna ska beslutas i
nämndernas internbudgetar har gått igenom och att vi från och med nästa års budget faktiskt
politiskt kan göra prioriteringarna som behövs.
Som Vänsterpartiet har påpekat under flera år, saknas en adekvat grundfinansiering av nämndens
verksamheter. Vi har tidigare motsatt oss planen för att begränsa kostnadsökningar med följande
motivering:
Under året som gått har vi i nämnden fått till oss en mängd olika rapporter om konsekvenserna av
hemlöshet och hur människor far illa i vår stad. Vi har fått otaliga larm om hur barn drabbas
extremt hårt av bristande resurser och hur de resurser som finns prioriteras mot ordningsvakter
istället för socialt arbete. Att i det läget dessutom tvinga verksamheter som har bäring i hela
staden att spara pengar tycker vi i Vänsterpartiet är fel väg att gå. Vi tycker att det är hela stadens
ansvar att se till att prioritera det sociala arbetet och ingjuta hopp i hårt arbetande socialarbetare,
men också i alldeles vanliga Malmöbor som möter verksamheterna.
Vi yrkade därför på mötet i juni att nämnden ska tillskriva kommunstyrelsen om att tilldela
arbetsmarknads- och socialnämnden tillräckliga resurser för att klara en budget i balans. Så gör vi
även denna gång. Vi yrkar därför avslag på att sats ett som lyder “Arbetsmarknads- och
socialnämnden godkänner plan för att begränsa kostnadsökningar och lägger ärendet till
handlingarna.” till förmån för vårt eget förslag enligt ovan.
Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö den 25 november 2021
Kerstin Håkansson (V), ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden
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§

373

ASN-202113084

Deltagande på distans vid sammanträden med
arbetsmarknads- och socialnämnden och dess
arbetsutskott

Sammanfattning
Frågan om möjligheten att delta på distans i möten med olika politiska organ har
aktualiserats i samband med spridningen av Covid-19. Kommunfullmäktige beslutade den 3
september 2021 att ledamöter och ersättare fick delta på distans vid nämndsammanträden
så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation att hålla digitala möten som en åtgärd för
att undvika smittspridning av covid-19 kvarstod. Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om att hålla digitala möten upphörde den 29 september 2021.
Det är viktigt att verksamheterna kan fortgå och att det finns förutsättningar att fatta
nödvändiga politiska beslut. För att möjliggöra deltagande på distans beslutade
kommunfullmäktige den 30 september 2021 att deltagande på distans även fortsatt får ske
vid kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden om särskilda skäl finns. Nämnden
får vidare bestämma vad som ska gälla för deltagande på distans i dess utskott. Deltagande
på distans bör i första hand utgöra ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro
där beslutfattande annars inte kunnat genomföras.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås dels, besluta att tillåta deltagande på distans
vid sammanträden med arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott, dels godkänna
föreliggande tillämpningsföreskrifter för deltagande på distans vid nämndens och
arbetsutskottets sammanträden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §260.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen om möjligheten till
deltagande på distans på arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträden.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden medger att arbetsmarknads- och socialnämndens
arbetsutskott får närvara på distans när deltagande kan ske genom ljud- och bildöverföring i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagande kan se och höra varandra och delta på
lika villkor.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner föreslagna tillämpningsföreskrifter för
deltagande på distans vid nämndens och arbetsutskottets sammanträden.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag §260 Deltagande på distans vid sammanträden med
arbetsmarknads- och socialnämnden och dess arbetsutskott
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§

374

ASN-202112884

Godkännande av tider för verksamhetsbesök och
temadagar 2022

Sammanfattning
I ärendet finns förslag till tider för verksamhetsdagar och temadagar 2022.
Verksamhetsdagar föreslås vara 17 mars och 20 oktober 2022. Temadagarna föreslås vara 5
maj och 15 september 2022.
I samband med förslag till tider för verksamhetsbesök och temadagar läggs förslag till måloch budgetkonferens. Med hänvisning till att det blir nämnden som tillträder 1 januari 2023
som tar detta beslut läggs förslag för mål- och budgetkonferens fram när den nya nämnden
har tillträtt.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §258.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att genomföra verksamhetsdagar den 17
mars och 20 oktober 2022 samt temadagar den 5 maj och 15 september 2022.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Berörda inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt arbetsmarknads- och
socialnämnden.
Beslutsunderlag

§258 Godkännande av tider för verksamhetsbesök och temadagar 2022

G-Tjänsteskrivelse ASN 211125 - Godkännande av tider för
verksamhetsbesök och temadagar 2022

69

§

375

ASN-202111490

Inrättande av förvaltningsövergripande
myndighetsutskott samt val av ledamöter till
myndighetsutskottet

Sammanfattning
Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska myndighetsutskotten behandla
vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild. Reglementet ger nämnden
möjlighet att vid behov inrätta flera utskott. Enligt reglementet ska utskotten bestå av tre
ledamöter och tre ersättare och nämnden ska utse en ordförande och en vice ordförande.
Ett utskott är enligt nämndens reglemente beslutsfört med tre ledamöter närvarande.
Vid nämndens sammanträde den 24 april 2018 (§178), vid nämndens sammanträde den 26
april 2019 (§135), vid nämndens sammanträde den 26 mars 2020 (§84), vid nämndens
sammanträde den 25 maj 2020 (§158) vid nämndens sammanträde den 19 november 2020
(§342) samt vid nämndens sammanträde 27 maj 2021 (§177) inrättades ett
förvaltningsövergripande myndighetsutskott.
Det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet har under en bestämd period 2018–2021
behandlat ärenden från ordinarie myndighetsutskott. Nämnden har i särskilda beslut utsett
ledamöter och ersättare till att ingå i utskottet samt att nämnden har valt en ordförande och
vice ordförande för perioden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-11-11 §259.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ärenden tillhörande myndighetsutskott
1, 2 och 3 kan behandlas av ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott under perioden
20 december 2021 till 9 januari 2022.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Peter Nilsson (S) till ledamot (1) tillika
ordförande, Farishta Sulaiman (M) till ledamot (2) tillika vice ordförande, Pernilla Hagen (S)
till ledamot (3), William Spegel (S) till ersättare (4), Joel Laguna (L) till ersättare (5),
och Ingrid Gunnarson (M) till ersättare (6) i ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott
för perioden 20 december 2021 till 9 januari 2022.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer sammanträdestider för det
förvaltningsövergripande myndighetsutskottet till tisdagen den 21 december 2021 klockan
09:00, tisdagen 28 december 2021 klockan 09:00 samt tisdagen den 4 januari 2022 klockan
09:00.
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar Farishta Sulaiman (M) till tillika vice ordförande och Ingrid
Gunnarson (M) som ersättare 6.

Peter Nilsson (S) yrkar Peter Nilsson (S) till tillika ordförande, Pernilla Hagen (S) till
ledamot 3, William Spegel (S) till ersättare 4 och Joel Laguna (L) till ersättare 5.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
Helena Nanne (M) och Peter Nilsson (S) förslag.
Beslutet skickas till
Berörda förtroendevalda, HR-service, verksamhetsområdena och sekreterare för MU
Avdelningschef Carina Opasiak
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag - §259 Inrättande av förvaltningsövergripande
myndighetsutskott samt val av ledamöter till myndighetsutskottet

G-Tjänsteskrivelse ASN 211125 - Inrättande av förvaltningsövergripande
myndighetsutskott samt val av ledamöter till myndighetsutskottet
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§

376

ASN-202114348

Revidering av sammanträdesdagar arbetsmarknads- och
socialnämnden 2021 och 2022

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde nämndens sammanträdestider för år 2021
enligt beslut 2020-10-22, § 305 samt nämndens sammanträdestider för år 2022 enligt beslut
2021-10-29, § 337. I ärendet finns förslag på revidering av sammanträdestid för december
2021 samt sammanträdestid för februari 2022. Ändringar föreslås enligt följande:
Arbetsutskottets sammanträde den 2 december 2021 kl. 9.00 ändras till den 3 december kl.
17.00. Arbetsutskottet den 9 februari 2022 kl 9.00 ändras till den 10 februari kl. 9.00.

Enligt reglemente 54 § 1 stycket beslutar nämnden om tid och plats för sina sammanträden.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderar tidigare fastställd sammanträdestid för
arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott den 2 december 2021 kl. 9.00 till den 3
december 2021 kl 17.00.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderar tidigare fastställd sammanträdesdag för
arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott den 9 februari 2022 kl 9.00 till den 10
februari 2022 kl 9.00.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.
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§

377

ASN-202114156

Borttagen på grund av sekretess
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§

378

ASN-202114118

Borttagen på grund av sekretess
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§

379

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning
Rebecca Bichis, avdelningschef, informerar om värmestugorna.
- Lokaler för värmestugor har av olika anledningar inte gått, bygglov, olämpligt, backat ut,
många lokaler fyller inte de funktioner som behövs (ventilation, toaletter, brandskydd)
- Plan b: socialjour, förlänga öppettider på nuvarande mötesplatser, vara nåbara 24/7,
soppkök och erbjuda tågbiljetter hem om man bor på annan plats mm.
- Förslag nästa år att Serviceförvaltningen ta över uppdraget att hitta lokal och vi fokuserar
på civilsamhället.
Rebecca Bichis, avdelningschef, återkopplar Helena Nannes fråga avseende boendeplatser.
- 981 platser i vårt bestånd, 128 platser är inte tillgängliga.
Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör, redovisar medarbetarenkäten för Malmö Stad
2021.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Månadsstatistik ASN oktober 2021

Information till ASN 211125

Information till ASN 211125 om återkrav vid felaktiga utbetalningar

Ekonomisk rapport ASN per 31 okt 2021

