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Jonas Magnusson (Enhetschef) §§176-190
Petra West Stenkvist (Enhetschef) §§176-190
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§

158

Fastställande av dagordning

Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlar ärende 7 samt 31-33 i samband med
resterande individärenden.
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§

159

ASN-20227763

Borttagen på grund av sekretess
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§

160

ASN-20227776

Borttagen på grund av sekretess
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§

161

ASN-20227772

Borttagen på grund av sekretess
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§

162

ASN-20227773

Borttagen på grund av sekretess
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§

163

ASN-20227774

Borttagen på grund av sekretess
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§

164

ASN-20227783

Borttagen på grund av sekretess
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§

165

ASN-20228084

Borttagen på grund av sekretess
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§

166

ASN-20228085

Borttagen på grund av sekretess
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§

167

ASN-20227778

Borttagen på grund av sekretess
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§

168

ASN-20227779

Borttagen på grund av sekretess
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§

169

ASN-20227780

Borttagen på grund av sekretess
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§

170

ASN-20227781

Borttagen på grund av sekretess
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§

171

ASN-20227777

Borttagen på grund av sekretess
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§

172

ASN-202115842

Borttagen på grund av sekretess
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§

173

ASN-20228490

Borttagen på grund av sekretess
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§

174

ASN-20228491

Borttagen på grund av sekretess
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§

175

ASN-20225925

Borttagen på grund av sekretess
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§

176

Arbetsmarknadsinformation

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

177

ASN-20224067

Remiss från Riksdagsförvaltningen socialutskottet Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning
som ett led i socialutskottets beredning av frågan om
ändring i LVU

Sammanfattning
Riksdagsförvaltningens socialutskott har i utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt
LVU lämnat förslag på ändringar i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU). Syftet är att skapa stabilitet, trygghet och kontinuitet för placerade barn.
Om förutsättningar för vård enl. § 2 eller 3 inte bedöms föreligga ska socialnämnden göra
en prövning utifrån en ny grund för LVU. Vården ska kunna fortsätta om barnets hälsa och
utveckling riskerar att skadas allvarligt om vården upphör. Vid bedömningen ska vad som
bedöms vara barnets bästa vara avgörande.
Utredningen föreslår en begränsning av vårdnadshavares möjligheter till s.k.
hemtagningsbegäran. Socialtjänsten behöver inte pröva en sådan begäran om det har gått
mindre än sex månader från beslut gällande föregående hemtagningsbegäran.
Grunderna för den nya bestämmelsen om fortsatt vård enligt LVU behöver förtydligas. I
annat fall riskerar bestämmelsen att bli svår att tillämpa. Begränsningen av möjligheten till
hemtagningsbegäran välkomnas, men bör även omfatta vård enligt 3§ LVU.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-05-12, §118.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende remiss från
riksdagsförvaltningens socialutskott – Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 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 Joacim Ahlqvist (C), yrkar avslag till föreliggande
förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer föreliggande förslag
mot Helena Nannes (M) och Joacim Ahlqvists (C) förslag. Ordförande finner att nämnden
bifaller föreliggande förslag.
Reservationer
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Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joachim Ahlqvist (C)
avser inkomma med en skriftlig reservation.
Beslutsunderlag
•
Protokollsutdrag §118 Remiss från Riksdagsförvaltningen socialutskottet Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i
socialutskottets beredning av frågan om ändring i LVU
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Remiss från Riksdagsförvaltningens
socialutskott Barnets bästa vid fortsatt vård enl LVU
•
Förslag till yttrande ASN 220524 Remiss från Riksdagsförvaltningens
socialutskott Barnets bästa vid fortsatt vård enl LVU
•
Följebrev- Remiss från Riksdagsförvaltningen socialutskottet - Barnets bästa
vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets
beredning av frågan om ändring i LVU
•
Remittering av författningsförslag i promemorian Barnets bästa vid fortsatt
vård enligt LVU
•
Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i
socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU
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Reservation

Remiss från Riksdagsförvaltningen socialutskottet - Barnets bästa vid
fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets
beredning av frågan om ändring i LVU
ASN-2022-4067
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är en mycket ingripande åtgärd men kan
vara helt avgörande för den unge. Moderaterna och Centerpartiet välkomnar utredningens
förslag om fortsatt vård enligt LVU kan bestå även om förutsättningarna för vård enligt 2 eller
3 § LVU inte längre finns. Särskilt välkomnar vi de stycken som lyfter vikten av att beakta om
barnets hälsa eller utveckling riskerar att allvarligt skadas vid upphörandet av LVU, så ska
vården bestå.
Vi delar inte förvaltningens bedömning av att det inte är tillräckligt tydligt med vilka kriterier
eller förutsättningar som motiverar tvångsvården. I remissen framgår det tydligt vad som ska
tas i beaktande och det är bland annat barnets ålder, inställning till vården, barnets förankring i
skolan, behov av kontinuitet, om barnet har särskilda behov, pågående behandling eller annan
insats. Det sistnämnda är det som framförallt vi i Moderaterna och Centerpartiet tycker är
särskilt viktigt förslag till förändring då vi tidigare sett att placeringar och tvångsvård har
upphört under pågående behandling eller utredning som kan vara helt avgörande för den unge.
Moderaterna och Centerpartiet tycker det är olyckligt att förvaltningen i sitt yttrande är så
negativt inställda till förslaget då det är lösningen på många av de hinder som verksamheten
mött och lyft.

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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§

178

ASN-20224013

Remiss angående utredning av förutsättningarna för
boende med fokus på att bryta ensamheten och öka
integrationen

Sammanfattning
Stadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram utredningen Ett boende med
fokus på att bryta ensamheten och öka integrationen – en utredning av möjligheten att
skapa förutsättningar för ett likartat koncept som Helsingborgshems Sällbo i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ges nu möjlighet att yttra sig över utredningen.
Boendekonceptet Sällbo riktar sig särskilt till personer över 70 år och unga nyanlända, och
syftar till att motverka ofrivillig ensamhet och öka de boendes integration i samhället.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på ambitionen att möta stadens sociala
utmaningar med nya lösningar som kan öka kontakten mellan Malmöbor över generationsoch kulturgränser. Ett boendekoncept likt Helsingborgshems Sällbo bedöms vara ett sätt
att, på ett kompletterande vis, möta stadens behov och främja integration och
samhällsgemenskap.
Utredningen lämnar få konkreta förslag, vilket försvårar för förvaltningen att ta ställning till
utredningens innehåll. För att tydligare kunna avgränsa relevanta målgrupper och utforma
konkreta förslag menar förvaltningen att det övergripande syftet med konceptet behöver
preciseras.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-05-12, §119.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrande avseende Ett boende med
fokus på att bryta ensamheten och öka integrationen – en utredning av möjligheten att
skapa förutsättningar för ett likartat koncept som Helsingborgshems Sällbo i Malmö enligt
förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
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.

Reservationer
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Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
Protokollsutdrag §119 Remiss angående utredning av förutsättningarna för
boende med fokus på att bryta ensamheten och öka integrationen
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 - Remiss angående Utredning av
förutsättningarna för boende med fokus på att bryta ensamheten och öka
integrationen
•
Förslag till yttrande - ASN 220524 Remiss angående Utredning av
förutsättningarna för boende med fokus på att bryta ensamheten och öka
integrationen
•
Remiss angående utredning av förutsättningarna för boende med fokus på att
bryta ensamheten och öka integrationen
•
Utredning - Ett boende med fokus på att bryta ensamheten och öka
integrationen- en utredning av möjligheten att skapa förutsättningar för ett
likartat koncept som Helsingborgshems Sällbo i Malmö
•
Protokollsutdrag - §87 Utredning av förutsättningarna för boende med fokus
på att bryta ensamheten och öka integrationen
•
G-Tjänsteskrivelse - Utredning av förutsättningarna för boende med fokus på
att bryta ensamheten och öka integrationen
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden 22-05-24
Ärendenummer: ASN-2022-4013

Remiss angående utredning av förutsättningarna för boende med fokus på att bryta
ensamheten och öka integrationen
Stadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram utredningen Ett boende med
fokus på att bryta ensamheten och öka integrationen – en utredning av möjligheten att
skapa förutsättningar för ett likartat koncept som Helsingborgshems Sällbo i Malmö.
I det framlagda förslaget till yttrande efterfrågar man visserligen mer konkreta avgränsningar
avseende målgrupp samt en ekonomisk kalkyl men i övrigt ställer man sig positivt till
möjligheten att etablera en Sällbo liknande lösning i Malmö.
Sverigedemokraterna håller med om att både integration hos nyanlända samt ensamhet och
utsatthet bland stadens pensionärer är problem som Malmö kämpar med och något som vi
behöver lösa. Vi anser däremot att konceptet Sällbo är en otillräcklig och ineffektiv insats.
De problemen som återfinns i Malmö, framför allt när det kommer till integration är
omfattande och djupgående, något som även lett till en mycket ansträngd ekonomisk
situation för staden. Att då lägga satsningar på denna typ av projekt som inte har en reell
möjlighet att påverka något av de problemen den avser, framstår då främst som löpsedels
lockande symbolpolitik.
Med anledning av detta yrkade vi avslag till förslaget till yttrande.
Då vårt avslagsyrkande inte fick majoritet reserverar vi oss mot beslutet.

______________________
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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§

179

ASN-20226573

Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndinitiativ
angående hyresavtal Kirsebergsgatan 39-43,
Kirsebergstorg 5B, fastigheten Mjödet 11

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har enligt beslut av arbetsmarknads- och
socialnämnden den 26 april 2022 mottagit ett nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om
den planerade flytten av boendena Lönngården och Sigtuna.
I initiativet föreslås att förvaltningen återkommer till nämnden med en skriftlig redogörelse
av grunderna till beslutsprocessen. Det föreslås även att förvaltningen får i uppdrag att göra
en konsekvensanalys av beslutet samt ser över andra möjligheter som kan underlätta för de
boende på Lönngården.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår nämnden bifalla yrkandet att förvaltningen i
enlighet med initiativet och dess frågeställningar får i uppdrag att återkomma till nämnden
med en skriftlig redogörelse.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår nämnden avslå yrkandet att förvaltningen i
enlighet med initiativet får i uppdrag att göra en konsekvensanalys, både kopplat till trygghet
och olika kostnader, i enlighet med vad som framförs i ärendet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår nämnden avslå yrkandet att förvaltningen får i
uppdrag att se över andra möjligheter som kan underlätta för de boende på Lönngården, i
enlighet med vad som framförs i ärendet.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller yrkandet att förvaltningen i enlighet med
initiativet och dess frågeställningar får i uppdrag att återkomma till nämnden med en
skriftlig redogörelse.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår yrkandet att förvaltningen i enlighet med
initiativet får i uppdrag att göra en konsekvensanalys, både kopplat till trygghet och olika
kostnader, i enlighet med vad som framförs i ärendet.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår yrkandet att förvaltningen får i uppdrag att se
över andra möjligheter som kan underlätta för de boende på Lönngården.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ärendet behandlas på junisammanträdet
inkluderande skriftlig konsekvensanalys.
Yrkanden
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till samtliga attsatser i initiativet.

Helena Nanne (M), med instämmande av Sedat Arif (S), yrkar att ärendet behandlas på
junisammanträdet.
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Kerstin Håkansson (V) yrkar bifall till Helena Nannes (M) förslag med
tillägget inkluderande skriftlig konsekvensanalys.
Helena Nanne (M), Joel Laguna (L), Sedat Arif (S) och Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till
Kerstin Håkanssons (V) förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer föreliggande förslag
med Helena Nannes (M) och Kerstin Håkanssons (V) tillägg mot Magnus Olssons (SD)
förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag med tillägg.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation
avseende attsats 2 och 3, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till
Avdelningschef Rebecca Bichis
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Nämndinitiativ angående hyresavtal
Kirsebergsgatan 39-43, Kirsebergstorg 5B, fastigheten Mjödet 11
•
Protokollsutdrag §157 Ärende väckt av Sverigedemokraterna Nämndinitiativ angående hyresavtal Kirsebergsgatan 39-43, Kirsebergstorg
5B, fastigheten Mjödet 11
•
Nämndinitiativ väckt av Sverigedemokraterna 2022-04-20
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 22-05-24
Ärendenummer: ASN-2022-6573

Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndinitiativ angående hyresavtal
Kirsebergsgatan 39-43, Kirsebergstorg 5B, fastigheten Mjödet
Vi yrkade bifall till vårt förslag i sin helhet. Det finns många och märkliga turer som måste
redas ut och alla korten måste upp på bordet. Ord verkar även stå mot ord vad gäller vad som
är sagt eller inte. Har processen varit öppen och korrekt? Har det varit någon dialog med
berörda eller inte? Vår uppfattning är att detta både kan och måste lösas. Prestige eller
tidigare misstag måste korrigeras och förvaltningen måste tänk om och tänka nytt.
Vi noterar även att vänstern yrkade bifall till att Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår
yrkandet att förvaltningen i enlighet med initiativet får i uppdrag att göra en
konsekvensanalys, både kopplat till trygghet och olika kostnader, i enlighet med vad som
framförs i ärendet.
Samma parti väljer sen att lägga ett liknade förslag som tillägg vilket vi valde att stödja. I den
här typen av ärenden menar vi att partipolitiken måste läggas åt sidan och att alla partier
försöker kompromissa. Vi har till skillnad från vänstern inga problem med detta.
Förlorarna i den här soppan är äldre, svaga och sköra personer som bara vill ha en dräglig
tillvaro. Vårt förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att se över andra möjligheter som kan
underlätta för de boende på Lönngården, hade gjort skillnad på riktigt. Tyvärr är det bara vi
Sverigedemokrater som förstår detta och vill göra skillnad på riktigt.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson SD

Simon Enqvist (SD)

Ersättare
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Jacqueline Maly (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

Ärende väckt av Sverigedemokraterna – Nämndinitiativ angående
hyresavtal Kirsebergsgatan 39-43, Kirsebergstorg 5B, fastigheten
Mjödet 11
ASN-2022-6573
Frågan om vilka brukare som ska bo i vilka boenden är något som normalt avgörs av förvaltningen på
tjänstemannanivå. Det är i grund och botten en rimlig ordning. Den flyttkarusell som omfattar nämndens
boenden Lönngården och Sigtuna har för oss inte föranlett en annan bedömning under processens gång.
Det är dock uppenbart att flyttkarusellen har skapat ett enormt engagemang, inte bara bland de boende
som berörs utan också av andra aktörer som får anses ha stor tyngd i sammanhanget. Vidare cirkulerar
det olika uppgifter om hur processen har gått till, vilka intressen som vägt tungt och vilka andra alternativ
som skulle kunna vara möjliga. Moderaterna och Centerpartiet välkomnar därför den skriftliga
redogörelse som förvaltningen ska återkomma med. Det är dags för förvaltningen att lägga alla kort på
bordet så att nämnden kan ta ställning. Vi är ytterst ansvariga för verksamheten och måste kunna ta det
ansvaret gentemot Malmöborna.

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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Ekonomisk prognos 2022

ASN-20222489
Sammanfattning
Ekonomisk prognos 2022 är årets första uppföljningsrapport och omfattar nämndens
bedömning av den ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året.
Rapporten utgör också underlag för kommunstyrelsens rapportering till
kommunfullmäktige av den ekonomiska utvecklingen för staden.
För hela 2022 prognostiseras ett sammantaget överskott för arbetsmarknads- och
socialnämndens ram på 50 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,3 procent av tilldelat
kommunbidrag. För statsbidrag flyktingar prognostiseras ett underskott på 2,8 miljoner
kronor. Förklaringar till avvikelserna återfinns i rapporten.
Prognosrapporten visar på obalanser mellan verksamhetsområden som föranleder behov av
omfördelningar av kommunbidrag. Förklaringar och förslag till beslut återfinns under
rubriken Omfördelningar av kommunbidrag i ärendet.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Ekonomisk prognos 2022.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden omfördelar kommunbidrag mellan
verksamhetsområdena inom nämndens ram, enligt vad som anges i tabell 4 i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.
Särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Ekonomisk prognos 2022
•
Ekonomisk prognos ASN 2022
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Särskilt yttrande

Ekonomisk prognos 2022
ASN-2022-2489
Moderaterna och Centerpartiet kan konstatera att en budget i balans inte är vad vi är vana vid i
arbetsmarknads- och socialnämnden. Under mandatperioden har vi hanterat enorma underskott utan
någon större politisk vilja från den styrande minoriteten att vidta några åtgärder. Nu ser ekonomin bättre
ut vilket sannolikt kan härledas till en förbättrad kostnadskontroll på förvaltningen och den nya
organisation som gäller verkar ha fått positiva effekter.
Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd är givetvis glädjande om man bara ser till siffror i en
ekonomisk rapport. Kostnader har flyttats – från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsanställningar.
Dessa anställningar verkar ses som en universallösning på massarbetslösheten, trots att de är oerhört
ineffektiva som åtgärd för att få Malmöbor i arbete. Risken för återgång till ekonomiskt bistånd är
uppenbar och då har några egentliga strukturella effekter på nämndens ekonomi inte uppnåtts.
När det gäller de minskade kostnader som kan hänföras till arbete mot bidragsfusk och felaktiga
utbetalningar kan vi bara konstatera att vi hade rätt när vi år efter år påtalade problemen. Många
skattekronor har slösats bort genom åren när Socialdemokraterna vägrat erkänna att bidragsfusk och
felaktiga utbetalningar existerar och med relativt enkla medel kan åtgärdas.
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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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2022-2489

Ekonomisk Prognos 2022
Den första prognosen för Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomiska prognos för 2022
indikerar ett preliminärt överskott på 50 miljoner kronor.
Sedan nämnden bildades 2017 har man varje år överskridit de tilldelade ekonomiska ramarna trots
att man inför varje budget kraftigt ökat det tilldelade kommunbidraget. Enda undantaget är 2021 då
man undvek ett underskott genom att tilldela nämnden en tilläggsbudget på 85,5 miljoner.
Den ekonomiska ramen för 2022 är 3770 miljoner kronor vilket innebär en ökning från 2021 med 127
miljoner kronor inräknat tilläggsbudgeten. Detta innebär följaktligen en nettoökning av nämndens
kostnader på 77 miljoner.
Malmö stad redovisar en minskning av kostnader för ekonomiskt bistånd för 2022 vilket framstår
som en naturlig utveckling i följderna av att arbetsmarknaden återhämtat sig efter Covid-19.
Det är dock värt att påpeka att en del av denna minskning går att härleda till att man flyttat över
1500 personer till olika former av arbetsmarknadsanställningar där de inte innefattas i statistiken för
ekonomiskt bistånd. Medan man redovisar en positiv avvikelse på posten ekonomiskt bistånd på 95
miljoner redovisar man en negativ avvikelse för arbetsmarknadsanställningar på dryga 100 miljoner.
Sverigedemokraterna har länge påtalat att de ständiga kostnadsökningarna inom nämnden måste
bromsas. Det är inte rimligt att fortsätta öka trycket på malmös skattebetalare samtidigt som man
konsekvent lägger skattemedel på ineffektiva och kostsamma insatser eller utbetalningar till
föreningar och verksamheter som inte sällan ligger långt utanför nämndens kärnverksamhet.
Att den politik som idag genomförs i Malmö är ohållbar är helt uppenbart. Vi är sedan länge
beroende av utjämningsbidrag för att överhuvudtaget kunna fortsätta verka.
Trots detta genomförs inga åtgärder för att vända trenden. Man vägrar konsekvent att ta ansvar för
effekterna av sin egen politik och låter andra stå med notan.
Detta är något vi som Sverigedemokrater aldrig kan ställa oss bakom.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Jacqueline Maly (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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Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2022

ASN-20224131
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 första kvartalet 2022. Under kvartalet finns det 46 gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Det är 15 fler än vid
förra rapporteringen.
Tjugo beslut rör bistånd till kommunalt andrahandskontrakt där den främsta orsaken (tolv
beslut) är att matchning till lägenhet som möter klientens behov, pågår eller har pågått. För
sju beslut är matchningen klar och klienten väntar på inflyttning.
Tolv beslut rör bistånd till öppenvård och sju av dessa beror på att uppdrag till utförare inte
har skett enligt rutin. Dessa ärenden kommer förvaltningen utreda som avvikelser och
besluta om lämpliga åtgärder för att det inte ska ske igen. Åtta beslut rör kontaktfamilj eller
kontaktperson där lämplig uppdragstagare saknas.
24 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 2022-05-12, §120.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap. 6 h SoL kvartal 1
2022 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap. 6 f-g §§ SoL
kvartal 1 2022 och överlämnar den till revisorskollegiet
Beslutsgång

38

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Avdelningschefer
Beslutsunderlag
•
Protokollsutdrag §120 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2022
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Ej verkställda beslut kvartal 1 2022
•
Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 1 2022 - till kommunfullmäktige
•
Rapport enligt 16 kap f-g §§ SoL kvartal 1 2022 - till revisorskollegiet
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Uppföljning barn och unga i samhällsvård 2021

ASN-20225682
Sammanfattning
Aktuell rapport avser uppföljning av de barn som varit placerade i dygnsvård i familjehem,
jourhem, på institutioner samt i stödboende för ungdomar 16–20 år av arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i Malmö stad under 2021.
Uppföljningarna är en del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och syftar till att ge
ett underlag för verksamhetsutveckling utifrån en samlad bild av förvaltningens arbete
avseende av barn och unga i samhällsvård.
Utvecklingen vad gäller barn och unga i samhällsvård 2021 är i stort sett oförändrad jämfört
med föregående år. Antalet barn som är placerade i familjehem har ökat medan
institutionsplaceringarna har minskat något.
Förvaltningen har genomfört två piloter avseende aggregerad verksamhetsuppföljning av
jourhems- och institutionsplaceringar. Detta utvecklingsarbete fortsätter 2022 i syfte att ta
fram bättre kunskapsunderlag. Det ska utgöra ett stöd för det fortsatta förbättrings- och
utvecklingsarbetet inom området barn och unga i samhällsvård.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-05-12, §121.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Uppföljning av barn och unga
i samhällsvård 2021.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att särskilt beakta identifierade utvecklingsområden.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att under 2023 återkomma med en uppföljning av barn och unga i samhällsvård 2022.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder rapporten Uppföljning av barn och
unga i samhällsvård 2021 till kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.
Särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.

Simon Enqvist (SD) och Magnus Olsson (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Avdelningschef Carina Opasiak
Avdelningschef Anna von Reis
Beslutsunderlag
•
Protokollsutdrag §121 Uppföljning barn och unga i samhällsvård 2021
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Rapport om uppföljning barn och unga
samhällsvård 2021
•
Barn och unga i samhällsvård 2021
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2022-5682

Uppföljning barn och unga i samhällsvård 2021
Nämnden behandlar i detta ärende en rapport som handlar om uppföljning av de barn som
har varit placerade i dygnsvård i familjehem, jourhem, på institutioner samt i stödboende för
ungdomar 16–20 år av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad under 2021.
Förslagen till beslut är att godkänna rapporten och översänder den till kommunstyrelsen, att
förvaltningen ska beakta utvecklingsområdena samt att uppföljning av 2022 ska ske 2023.
Sverigedemokraterna vill med detta särskilda yttrande påtala vissa egenheter i uppföljningen.
Det framgår, bland annat, att underlaget kring barn med pågående placeringar 2021 omfattar
368 barn, som är ett bortfall med 102 barn i förhållande till det totala antalet placerade barn
0–18 år. Likaså är underlaget från uppföljningen av nyplacerade 79 barn, vilket är ett bortfall
med 71 barn. Som anledning anges omorganisering men även att funktionen som arbetar med
enkätundersökningen har varit frånvarande utan en ersättare. Avsaknaden av information på
grund av att ingen ställföreträdare finns är djupt beklagligt och även allvarligt.
Det framgår även i rapporten att enligt SoL ska socialtjänsten ska undersöka barnets släkt och
nätverk inför en placering i familjehem. Uppföljningen menar att nätverket har undersökts i
70 procent av fallen 2021. Uppföljningen ger inte någon information om orsakerna i de fall det
inte har gjorts. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att orsakerna anges. I nuläget vet
vi alltså inte om avsaknaden av undersökningar enligt SoL är nödvändigt eller av
underlåtenhet.
Slutligen saknas det uppgifter om totalt antal sammanbrott. 17 sammanbrott har rapporterats
in i verksamhetsuppföljningen. Verksamheten uppger att fler sammanbrott har ägt rum, men
dessa finns inte i enkätunderlaget. Det har inte gått att ta fram tillförlitliga uppgifter om det
faktiska antalet, enligt uppföljningen. Som grund anges att samma definition ej har använts,
vilket är mycket märkligt då gemensamma definitioner är grunden för att kunna vara på ett
gemensamt plan och förstå verksamheterna, oavsett vilken inriktning det handlar om.
För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson (SD)

Simon Enqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten

Jacqueline Maly

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
2022-05-27

Jacqueline Maly (SD)

Med instämmande av

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.nu
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Uppföljning av internkontrollplan 2022 - tertial 1

ASN-20226007
Sammanfattning
Vid sammanträdet i januari beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om en
internkontrollplan för 2022. Planen innehåller årets direktåtgärder och granskningar.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen för perioden januari till april
2022 och sammanställt resultatet av de direktåtgärder och granskningar som var planerade
att genomföras under perioden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-05-12, §123.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan
2022 för perioden januari till april.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.
Särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag
•
Protokollsutdrag §123 Uppföljning av internkontrollplan 2022 - tertial 1
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Uppföljning av internkontrollplan 2022 tertial 1
•
Uppföljning av internkontrollplan 2022 - tertial 1 (ASN)
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Särskilt yttrande

Uppföljning av internkontrollplan 2022 – tertial 1
ASN-2022-6007
Risken för otillåten påverkan på beslutsfattare i socialtjänsten är en oerhört viktig fråga. Arbetsmarknadsoch socialnämnden är ytterst ansvarig för alla de medarbetare som varje dag löper en stor risk att utsättas
för hot och våld på grund av deras tjänsteutövning.
Resultatet av den enkät som genomförts på förvaltningen är mycket oroväckande. 4 av 10 har varit utsatta
för direkta eller indirekta hot eller trakasserier på grund av sitt arbete det senaste året. 83 procent av de
svarande upplevde att de hade kunskap om hur de skulle agera och 87 procent upplevde att de fick stöd
i samband med händelsen. Det kan låta som goda resultat, men det är helt oacceptabelt att nästan var
femte medarbetare inte har kunskap om hur de ska agera och att så mycket som 13 procent inte kan
uppge att de har fått stöd. Inget annat än 100 procent är gott nog i dessa avseenden.
Vidare beskriver medarbetare hur subtila hot inte alltid tas på allvar och en nolltolerans efterfrågas. Att
en nolltolerans efterfrågas innebär att en nolltolerans inte uppfattas råda i dagsläget, vilket är helt
oacceptabelt.
I rapporten redovisas inga direkta åtgärder mot problemen, trots att det ser riktigt illa ut. Det räcker inte
att fortsätta analysera resultaten, åtgärder måste vidtas.
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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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2022-6007

Uppföljning av internkontrollplan 2022 - tertial 1
Nämnden har beslutat om en internkontrollplan för år 2022. Förvaltningen har följt upp
planen för perioden januari till april 2022 och sammanställt resultatet av de direktåtgärder
och granskningar som var planerade att genomföras under perioden. Förslaget till beslut är
att nämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2022 för perioden januari till
april.
Endast 400 av 950 personer besvarade enkäten om otillåten påverkan där svarstiden var
ungefär två veckor, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 42 procent. Kontrollen har ju
genomförts, men bristen på underlag gör det mer osäkert kring frågorna i det stora, än om
svarsfrekvensen hade varit betydligt högre, åtminstone hälften i varje fall. Detta gör att svaren
då bör anses utgöra ett absolut minimum.
Det som är av särskild vikt att poängtera i detta fall är att 54% av de utsatta hade varit detta
vid två till fem tillfällen under det senaste året, 23% hade varit utsatta vid ett tillfälle och 23%
vid sex eller fler tillfällen. Tre personer (1%) hade varit utsatta för våld eller skadegörelse. 24%
av de utsatta för otillåten påverkan hade påverkats i hur de utförde sitt arbete, där de
vanligaste sätten att påverkas var att vissa ärenden prioriterades, vissa frågor inte ställdes,
passiv eller medgörlig handläggning eller till och med att ärenden överlämnades åt kollegor.
Sverigedemokraterna vill understryka att otillåten påverkan inte är okej överhuvudtaget och
att krafttag krävs för att stärka våra medarbetare men även förändra andras synsätt kring ett
oacceptabelt beteende, såsom otillåten påverkan.
För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten

Jacqueline Maly

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
2022-05-27

Jacqueline Maly (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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Entledigande och utseende av nya dataskyddsombud

ASN-20227144
Sammanfattning
Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag. Rättsläget har förändrats och det har tillkommit
ny rättspraxis avseende tillämpningen av dataskyddslagstiftningen.
Dataskyddsombudets ansvar har därmed blivit mer omfattande och komplext och Malmö
stad, med dess helägda bolag, är en stor organisation. Med hänsyn härtill behövs
förstärkning med ytterligare ett dataskyddsombud. Vidare kommer Niina Stiber att från och
med den 16 maj 2022 övergå till att arbeta som stadsjurist.
Mot denna bakgrund behöver kommunens nämnder och helägda bolag entlediga Niina
Stiber som dataskyddsombud och utse två nya dataskyddsombud.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-05-12, §122.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden entledigar Niina Stiber som dataskyddsombud för
nämndens verksamhetsområde med omedelbar verkan.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser tills vidare Martin Axelsson och Kajsa Thelin
som dataskyddsombud för nämndens verksamhetsområde med omedelbart ikraftträdande
och meddelar därefter Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutet och
dataskyddsombudens kontaktuppgifter.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Martin Axelsson, Kajsa Thelin, Karl-Johan Karlsson
Beslutsunderlag
•
Protokollsutdrag §122 Entledigande och utseende av nya dataskyddsombud
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Entledigande av dataskyddsombud samt
beslut om att utse två nya dataskyddsombud
•
Protokollsutdrag KSAU 220425 §250
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220425 Entledigande och utseende av nya
dataskyddsombud
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ASN-20226496

Inrättande av förvaltningsövergripande
myndighetsutskott 2022 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), vid nämndens sammanträde 27 maj 2021 (§177) samt vid nämndens sammanträde
25 november 2021 (§375) inrättades ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott.
Det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet har under en bestämd period 2018–2022
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 2022-05-12, §124.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ärenden tillhörande myndighetsutskott
1, 2 och 3 kan behandlas av ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott under perioden
27 juni 2022 till 14 augusti 2022.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Anders Nilsson (S) till ledamot (1) tillika
ordförande, Ingrid Gunnarson (M) till ledamot (2) tillika vice ordförande, Pernilla Hagen (S)
till ledamot (3), Ulla Herbert (L) till ersättare (4), Mira Markovinovic (S) till ersättare (5), och
Lars Eriksson (C) till ersättare (6) i ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott för
perioden 27 juni 2022 till 24 juli 2022.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Peter Nilsson (S) till ledamot (1) tillika
ordförande, Farishta Sulaiman (M) till ledamot (2) tillika vice ordförande, William Spegel (S)
till ledamot (3), Joel Laguna (L) till ersättare (4), Sedat Arif (S) till ersättare (5), och Anna
Adell (M) till ersättare (6) i ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott för perioden 25
juli 2022 till 14 augusti 2022.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer sammanträdestider för det
förvaltningsövergripande myndighetsutskottet till tisdagen den 28 juni 2022 klockan 09:00,
tisdagen den 5 juli 2022 klockan 09:00, tisdagen den 12 juli 2022 klockan 09:00, tisdagen

den 19 juli 2022 klockan 09:00, tisdagen den 26 juli 2022 klockan 09:00, tisdagen den 2
augusti 2022 klockan 09:00 samt tisdagen den 9 augusti 2022 klockan 09:00.
Beslutet skickas till
Berörda förtroendevalda, HR-service, verksamhetsområdena och sekreterare för MU
Avdelningschef Carina Opasiak
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Inrättande av förvaltningsövergripande
myndighetsutskott samt val av ledamöter till myndighetsutskottet
•
Protokollsutdrag §124 Inrättande av förvaltningsövergripande
myndighetsutskott 2022 samt val av ledamöter till myndighetsutskottet
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Delegation Ung i sommar praktikprojekt 2022

ASN-20228189
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 2022.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden överlåter åt förvaltningsdirektören att bedöma och
besluta om de sommarpraktikprojekt som inkommer inom ramen för Ung i sommar, under
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.
Reservationer
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga.
Beslutet skickas till
Avdelningschef Marcus Eriksson
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Delegation Ung i sommar praktikprojekt
2022
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2022-8189

Delegation Ung i sommar praktikprojekt 2022
Ärendet berör ett förslag om att ge arbetsmarknad- och socialförvaltningens direktör
delegation att besluta om finansiering och genomförande av sommarpraktikprojekt.
Ung i Sommar är en verksamhet inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen som ansvarar
för sommarpraktik till unga Malmöbor. Praktikplatserna finns inom Malmö stad, näringslivet,
idéburna organisationer och andra offentliga verksamheter. Beslut om delegation har
tidigare fattats även 2020 (Dnr: ASN-2020-5584) och 2021 (Dnr: ASN-2021-4331).
Vi Sverigedemokrater anser inte att denna uppgift ska delegeras till direktören för
förvaltningen. Vi är inte emot praktikprojektet utan menar att det är ett angeläget projekt
med ett gott syfte. Däremot är det av yttersta vikt att de placeringar som erbjuds är
meningsfulla placeringar som ger en realistisk bild av arbetslivet. Med hänvisning till att en
del av de aktiviteter som tidigare år har tillhandahållits så har inte det varit fallet.

Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna avslag och föreslog:
-Att arbetsmarknad- och socialnämnden ska besluta om godkännandet av projekten och
praktikplatserna för Ung i Sommar.

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

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten

Jacqueline Maly

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Jacqueline Maly (SD)

2022-05-24

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

53

§

187

ASN-20228181

Borttagen på grund av sekretess
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ASN-20228182

Borttagen på grund av sekretess
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2022-8182

Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter
och nämndens ordförande
Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, delegering. Nämnden kan exempelvis delegera till utskott, ledamot eller
tjänsteperson. Besluten som delegeras ska redovisas på nästa nämndssammanträde.
Sverigedemokraterna vill med detta särskilda yttrande lyfta upp ett ärende i arbetsutskottets
protokoll.
Att säkerställa att sekretessbelagda uppgifter inte röjs, vare sig genom otillåten påverkan
(exempelvis hot), underlåtenhet eller av misstag är av särskild vikt. All personal som arbetar
med uppgifter belagda med sekretess måste ges en grundlig utbildning i hanteringen av
uppgifterna. Även om sekretessbelagda uppgifter röjs och det inte påverkar individen negativt
vars uppgifter är sekretessbelagda, är detta ett allvarligt problem. Medarbetare, vare sig det
handlar om anställda sedan åratal eller om vikarier på sitt första arbetspass ska de ha fått
adekvat utbildning i hanteringen av dessa känsliga uppgifter. Likaså ska alla medarbetare
kunna känna att de kan få stöd från förvaltningen och kan rådfråga, om de är osäkra hur de
ska hantera ett ärende som inkommer och rör uppgifter belagda med sekretess.
Det måste finnas övergripande material som alla medarbetare kan stötta sig mot vad gäller
hanteringen av sekretessbelagda uppgifter. Det är ett viktigt stöd för våra medarbetare som
arbetar med uppgifterna, vilket i sin tur leder till (förhoppningsvis) ett större förtroende från
Malmöbor kring förvaltningens hantering av sekretessbelagda uppgifter.
För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av

Nichlas Holmgren Gellersten

Jacqueline Maly

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
2022-05-27

Jacqueline Maly (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.nu
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ASN-20228648

Val av ersättare till arbetsmarknads- och
socialnämndens arbetsutskott samt ordförande till
myndighetsutskott 1

Sammanfattning
Enligt nämndens reglemente § 59 åttonde stycket ska fyllnadsval snarast förrättas om en
ledamot eller ersättare i utskottet avgår.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att inte göra några förändringar i
arbetsutskottet.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Peter Nilsson (S) till ordförande (1), Mira
Markovinovic (S) till ledamot (3) samt William Spegel till ersättare (4) i myndighetsutskott 1
för perioden från och med 24 maj till och med 31 augusti 2022.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden
Sedat Arif (S) yrkar att det inte sker några förändringar i arbetsmarknads- och
socialnämndens arbetsutskott samt att Peter Nilsson (S) går in som ordförande (1), Mira
Markovinovic (S) som ledamot (3) och William Spegel som ersättare (4) i myndighetsutskott
1 för perioden från och med 24 maj till och med 31 augusti 2022.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
eget förslag.
Beslutet skickas till
HR, berörda förtroendevalda, berörda enhetschefer
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Information från förvaltningsdirektören

Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör, informerar nämnden.
- Evakueringsboende t 31/5. Dialog med Migrationsverket om en ev fortsättning pågår.
- Totalt 332 personer passerat vårt evakueringsboende.
- Totalt 140 ensamkommande barn från Ukraina har tagits emot 24/2. 13 ensamkommande
barn är anvisade till Malmö.
- På skolsidan har man inventerat den tillgängliga språkkompetensen, och man har även
anställt modersmålslärare.
- Arbetar tillsammans med LOPE för att få fram lokaler som lämpar sig som boende till de
skyddsbehövande som kommer att anvisas Malmö när den nya lagen träder i kraft 1/7.
Fortfarande är ersättningsmodellen till kommunerna oklar.
- Det tidigare anvisningstalet om 1676 personer till Malmö kommer att räknas om utifrån
det av Migrationsverket ändrade huvudscenariot. Man kommer i den nya
fördelningsnyckeln även att lägga till en variabel som fångar de redan självbosatta även från
andra grupper än den ukrainska, något som inte fanns med i den första fördelningsnyckeln.
Detta bör medföra ett lägre anvisningstal för Malmös del.
- Många kommuner vittnar om att lång handläggningstid av LMA medför att
försörjningsstöd måste betalas ut i glappet. I Malmö har vi inte sett detta i samma
utsträckning – vi har för närvarande 7 hushåll som ansökt om bistånd i glappet.
Beslutsunderlag
•
Information till ASN 220524
•
Information till ASN 220524 om återkrav vid felaktiga utbetalningar
•
Månadsstatistik ASN april 2022

