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Beslutande ledamöter
Sedat Arif (S) (Ordförande) §§236-244, §§246-276
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
William Spegel (S) §245 ersätter Sedat Arif (S) (Ordförande) pga jäv, §269 ersätter Joel
Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Ulla Herbert (L) §§236-268, §§270-276 ersätter Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Louise Arndt (MP) ersätter Janne Grönholm (MP)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
William Spegel (S) §236, §§238-244, §§246-268, §§270-276
Mira Markovinovic (S) §236, §§238-276
Emma-Lina Johansson (V) §236, §§238-276
Anna Maria Christina Adell (M) §236, §§238-276
Claes Holmerup (M) §236, §§238-276
Bertil Lindberg (M) §236, §§238-276
Lars Eriksson (C) §236, §§238-276
Jacqueline Maly (SD) §236, §§238-276
Övriga närvarande
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Arjana Bajgora (Sekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Daniel Mattsson (Enhetschef)
Marcus Eriksson (Avdelningschef) §§261-273
Rikard Vroland (Avdelningschef) §§261-276
Margot Olsson (Utvecklingssekreterare) §263, §265
Thomas Bull (Trygghets- och säkerhetssamordnare) §261
Marie Johanson (Enhetschef) §§237-246
Lise Seble Wongeel Johansson (Facklig representant) §§261-276
Rebecca Bichis (Avdelningschef) §§261-276
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef) §§261-276
Linn Jonnergård Stensson (Förvaltningscontroller) §§261-276
Martha Mélida Sibrian Garcia (Socialsekreterare) §§240-244
Elsa Bergel (Socialsekreterare) §237
Annika Arkenheim (Trygghets- och säkerhetssamordnare) §261
Carina Thorén (Sektionschef) §§251-259
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Information - Trygghets- och säkerhetssamordnare med anledning av
valåret
Arbetsmarknadsinformation
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av sekretess
Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Ett utvidgat
utreseförbud för barn (Ds 2022:9)
Remiss angående Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta
strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och
kostnadsfördelning vid etablering av intern laddinfrastruktur
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2022
Rädda Barnen: Initiativ Idéburet offentligt partnerskap Rädda Barnen
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap Yalla Trappan
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap MFF
Borttagen på grund av personuppgifter.
Lokalbehovsplan 2023-2032
Ärende väckt av Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende avgifter för
skyddat boende
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Information från förvaltningsdirektören
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§

236

Fastställande av dagordning

Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner dagordningen i enlighet med protokollet
sida 3-4.
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§

237

ASN-202212906

Borttagen på grund av sekretess

6

§

238

ASN-202213053

Borttagen på grund av sekretess
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§

239

ASN-202213052

Borttagen på grund av sekretess
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§

240

ASN-202213050

Borttagen på grund av sekretess
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§

241

ASN-202213048

Borttagen på grund av sekretess
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§

242

ASN-202213046

Borttagen på grund av sekretess
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§

243

ASN-202213043

Borttagen på grund av sekretess
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§

244

ASN-202213041

Borttagen på grund av sekretess
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§

245

ASN-202213044

Borttagen på grund av sekretess
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§

246

ASN-202212907

Borttagen på grund av sekretess
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§

247

ASN-202212718

Borttagen på grund av sekretess
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§

248

ASN-202212719

Borttagen på grund av sekretess
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§

249

ASN-202212720

Borttagen på grund av sekretess
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§

250

ASN-202212721

Borttagen på grund av sekretess
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§

251

ASN-202212717

Borttagen på grund av sekretess
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§

252

ASN-202212715

Borttagen på grund av sekretess
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§

253

ASN-202212716

Borttagen på grund av sekretess
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§

254

ASN-202212714

Borttagen på grund av sekretess
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§

255

ASN-202212713

Borttagen på grund av sekretess
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§

256

ASN-202212712

Borttagen på grund av sekretess
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§

257

ASN-202212711

Borttagen på grund av sekretess
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§

258

ASN-202212710

Borttagen på grund av sekretess
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§

259

ASN-202212709

Borttagen på grund av sekretess

28

§

260

ASN-202115844

Borttagen på grund av sekretess
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§

261

Information - Trygghets- och säkerhetssamordnare med
anledning av valåret

Annika Arkenheim och Thomas Bull, säkerhets- och beredskapsenheten, informerar
nämnden.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

30

§

262

Arbetsmarknadsinformation

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

263

ASN-202212846

Borttagen på grund av personuppgifter.
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§

264

ASN-202211383

Borttagen på grund av sekretess
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§

265

ASN-20229390

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Ett
utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig över
betänkandet Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9). Utredningen har haft i uppdrag
att analysera och ta ställning till om det finns behov av att utvidga utreseförbudet för barn
till att även omfatta risken för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att
utsättas för andra brottsliga gärningar än äktenskap, äktenskapsliknande förbindelse eller
könsstympning.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-08-16, §160.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslag till yttrande.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
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 lämna ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
Protokollsutdrag §160 Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)
•
G-Tjänstskrivelse ASN 220831 Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet - Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)
•
Yttrande ASN 220831 Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)
•
Följebrev - Remiss från Socialdepartementet - Ett utvidgat utreseförbud för
barn (Ds 2022:9)
•
Remiss från Socialdepartementet - Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds
2022:9)
•
Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-08-31
Remiss angående Remiss från Socialdepartementet – Ett utvidgat
utreseförbud för barn (Ds 2022:9)
ASN-2022-9390
Moderaterna och Centerpartiet är mycket positiva till en ny lagstiftning som förstärker möjligheten att
hjälpa utsatta barn genom att utvidga utreseförbudet. Den befintliga lagstiftningen är ett viktigt verktyg
för kommuner för att kunna stoppa tvångsäktenskap, men utreseförbudet har aldrig använts av Malmö
stads socialtjänst. Vi betvivlar att situationer där lagstiftningen hade kunnat tillämpas aldrig har uppstått.
Det är sannolikt snarare så att dessa situationer aldrig har upptäckts.
I ett anständigt samhälle agerar vuxenvärlden med samlad kraft mot förtryck. När elever inte dyker upp
i klassrummet efter sommarlovet är det för sent och vuxenvärlden har misslyckats fundamentalt. Det är
ett svek mot utsatta Malmöbor när skolan inte fångar upp risker och socialtjänsten inte får möjlighet att
agera.
Moderaterna och Centerpartiet instämmer i att det bör övervägas om straffansvaret även bör gälla
avseende barn över 15 år för att säkerställa att barn får behövlig vård oavsett ålder. Ett barn är ett barn
– oavsett om man är över eller under 15 år. Vi vill också särskilt påpeka vikten av en förändrad
sekretesslagstiftning så att huvudregeln är att myndigheter kan dela information med varandra.
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-2022-9390

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Ett utvidgat utreseförbud
för barn (Ds 2022:9)
Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett
utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9). Utredningen har sett över möjligheterna att stärka
utreseförbudet för att skydda barn som riskerar att utsättas även för annan brottslighet än
barnäktenskap, äktenskapsliknande förhållande eller könsstympning.
Sverigedemokraterna välkomnar utredningen och vi ställer oss stark positiva till ett utökat och
förstärkt utreseförbud för barn som riskerat att utsättas för brott i utlandet. Hedersvåld och
förtryck har kommit att bli ett omfattande samhällsproblem i Sverige på grund av de senaste
årtiondenas stora invandring. Framför allt syns denna problematik bland de familjer som har
rötter i länderna kring Mellanöstern samt Nordafrika. Man uppskattar att minst 200 000
personer, med ett misstänkt stort mörkertal, lever under hedersförtryck i Sverige idag. Detta
drabbar främst flickor och unga kvinnor som lever med ständigt våld och risk för att föras
utomlands.
Även om vi ser positivt på utredningen så är det viktigt att påpeka att detta på sin höjd är en
snabbfix på ett avsevärt mycket större problem. Detta problem är importen av kulturer som
normaliserar hederskultur och mäns kontroll över kvinnor samt även sexualisering av unga
flickor från en mycket tidig ålder.
Sverigedemokraterna varnade tidigt för konsekvenserna av den misskötta invandrings och
integrationspolitik som förts av både nuvarande och tidigare styrande partier och idag kan vi
med tydlighet se resultaten av dessa politiska beslut. Vi ser tyvärr också att vi är det enda
partiet som på riktigt för en politik för att bemöta detta växande samhällsproblem som aldrig
borde fått fäste i Sverige.
För Sverigedemokraterna Malmö
Nichlas Holmgren Gellersten

Simon Enqvist

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av
Jacqueline Maly
Jacqueline Maly (SD)
2022-08-31
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

266

ASN-20229478

Remiss angående Översyn av Malmö Leasing AB
möjligheter att arbeta strategiskt med stadens
fordonsflotta, inklusive ansvars- och kostnadsfördelning
vid etablering av intern laddinfrastruktur

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har bett arbetsmarknads- och socialnämnden att yttra sig kring
utredningen En optimerad och elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads verksamheter.
Utredningen är framtagen av stadskontoret och syftar till att utreda hur Malmö stad kan öka
andelen eldrivna fordon och optimera användningen av fordonsflottan för att nå stadens
miljö- och klimatmål.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag om att
ge det kommunala bolaget Malmö Leasing AB ett starkare mandat och fler verktyg avseende
fordonshanteringen. Det bedöms öka bolagets förutsättningar att arbeta strategiskt och
stadsövergripande. Förvaltningen ser även positivt på förslaget att etablera en
stadsövergripande bilpool för att minska verksamheternas behov av leasade fordon.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar utredningens förslag att tilldela Malmö
Leasing AB det övergripande strategiska ansvaret för utrullningen av laddplatser för elbilar,
vilket innefattar bland annat inventering, behovsanalyser och dialog med fastighetsägare.
Förvaltningen bedömer att det kommer underlätta verksamheternas omställning till
elfordon.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att förslagen kommer att medföra ökade
kostnader för förvaltningen på kort sikt, och framhåller att de ekonomiska konsekvenserna
behöver utredas ytterligare.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-08-16, §161.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrande avseende En optimerad och
elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads verksamheter enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
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.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
§161 Remiss angående Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta
strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och
kostnadsfördelning vid etablering av intern laddinfrastruktur
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220831 Remiss en optimerad och elektrifierad
fordonsflotta för Malmö stads verksamheter
•
Förslag till yttrande - ASN 220831 Remiss en optimerad och elektrifierad
fordonsflotta för Malmö stads verksamheter
•
Följebrev - Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta strategiskt
med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och kostnadsfördelning vid
etablering av intern laddinfrastruktur
•
En optimerad och elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads verksamheter
•
G-Tjänsteskrivelse - Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta
strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och
kostnadsfördelning vid etablering av laddinfrastruktur
•
Text till missiv vid remissutskick
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-08-31
Remiss angående Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta
strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och
kostnadsfördelning vid etablering av intern laddinfrastruktur
ASN-2022-9478
Moderaterna och Centerpartiet i arbetsmarknads- och socialnämnden har inget att erinra mot förslaget i
sig, men kan konstatera att bristen på laddinfrastruktur är en större fråga än det som rör stadens
fordonsflotta. Omställningen från bensin- och dieselbilar till elbilar är viktig för att minska utsläppen,
men ska Malmöborna kunna vara en del av den omställningen är det helt avgörande att det finns goda
möjligheter att ladda sin elbil. Givetvis måste det finnas en fungerande laddinfrastruktur för
kommunens fordon, men det bör ses i en vidare kontext där möjligheterna till laddning ges i hela
staden.
Den nuvarande parkeringspolitiken från Socialdemokraterna och Liberalerna koncentrerar utbyggnaden
av laddinfrastruktur till parkeringshus. Moderaterna och Centerpartiet är givetvis för laddinfrastruktur i
parkeringshus, men det räcker inte. Alla Malmöbor som är beroende av bilen och vill köra på el bor inte
i närheten av ett parkeringshus och därför måste utbyggnaden ske även på andra parkeringsplatser.
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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§

267

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2022

ASN-20224132
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. Nämnden ska även ta fram en rapport 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 andra kvartalet 2022. Under kvartalet finns det 29 gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Det är 17 färre än vid
förra rapporteringen.
Tjugo beslut rör bistånd till kommunalt andrahandskontrakt där den främsta orsaken är att
matchning till lägenhet som möter klientens behov, pågår eller har pågått.
Fyra beslut rör kontaktfamilj eller kontaktperson där lämplig uppdragstagare saknas.
26 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 2022-08-16, §162.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap. 6 h SoL kvartal 2
2022 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap. 6 f-g §§ SoL
kvartal 2 2022 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
•
§162 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2022
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220831 Ej verkställda beslut kvartal 2
•
Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 2 2022 - till kommunfullmäktige
•
Rapport enligt 16 kap f-g §§ SoL kvartal 2 2022 - till revisorskollegiet
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§

268

ASN-20228678

Rädda Barnen: Initiativ Idéburet offentligt partnerskap
Rädda Barnen

Sammanfattning
Föreliggande ärende avser ett förslag på överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap med den ideella föreningen Rädda Barnens Riksförbund (orgnr: 802002-8638).
Överenskommelsens syfte och mål är att i samverkan skapa ett större värde än vad de
enskilda parterna kan göra i befintliga verksamheter, var och en för sig, för att förebygga
utanförskap och möjliggöra en hållbar etablering på arbetsmarknaden för unga som
befinner sig i Malmö med tillfälligt uppehållstillstånd enligt Gymnasielagen (SFS 2017:353).
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås finansiera överenskommelsen med 799 250 kr
under avtalstiden.
Föreslagen överenskommelse avser perioden 1 december 2022 till 30 november 2023 med
möjlighet till förlängning 1 år.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-08-16, §163.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget av överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad
och Rädda Barnens Riksförbund (orgnr: 802002-8638) och avsätter 799 250 kr under
avtalstiden till föreningen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Yrkanden
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag.
Sedat Arif (S) yrkar bifall 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
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med en
skriftlig reservation, bilaga.

Beslutet skickas till
Rädda Barnens Riksförbund
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Beslutsunderlag
•
Protokollsutdrag §163 Rädda Barnen: Initiativ Idéburet offentligt partnerskap
Rädda Barnen
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220831 Förslag Överenskommelse om Idéburet
offentligt partnerskap Rädda Barnens Riksförbund
•
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap Rädda Barnens
Riksförbund
•
Förslag om Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap mellan
Malmö stad och Rädda barnen
•
Budget IOP Malmö Unga som har kommit ensamma
•
Arbetssätt Rädda Barnen IOP
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2022-8678

Rädda Barnen: Initiativ Idéburet offentligt partnerskap Rädda Barnen
Syftet och målet med överenskommelsen är att i samverkan skapa ett större värde än vad de
enskilda parterna kan göra i befintliga verksamheter, var och en för sig, för att förebygga
utanförskap och möjliggöra en hållbar etablering på arbetsmarknad för unga som befinner sig
i Malmö med tillfälligt uppehållstillstånd enligt Gymnasielagen (SFS 2017:353).
Enligt Migrationsverket statistik från april 2022 befinner sig totalt 130 individer med tillfälligt
uppehållstillstånd i Malmö enligt Gymnasielagen. Majoriteten av dessa avslutar sina studier
under 2022 och 2023. Enligt Gymnasielagen har målgruppen 6 månader på sig efter avslutad
gymnasieutbildning att hitta en varaktig anställning på minst 2 år för att få permanent
uppehållstillstånd.
Sverigedemokraterna är inte emot idéburna offentliga partnerskap men vi anser att de bör
fylla en funktion som saknas hos kommunen. Förvaltningen har redan verksamheter med
arbetsmarknadsinsatser gentemot unga vuxna 18–29 år. Vi menar att det är inom denna
verksamhet som dessa individer ska få stöd för att kunna komma ut i reguljärt arbete. Vi ser
inte att det finns ett behov för att teckna en överenskommelse med de delmål som beskrivs i
ärendet. När det gäller behovet av psykosocialt stöd så tycker Sverigedemokraterna att
kommunen ska kunna erbjuda det genom sina andra verksamheter som redan har denna
funktion. De individer som har kontakter med Rädda Barnen i övrigt bör få behålla dessa utan
att det ska behöva finnas ett idéburet offentligt partnerskap.
Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna avslag till initiativet.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss i beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Nichlas Holmgren Gellersten

Simon Enqvist

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av
Jacqueline Maly
Jacqueline Maly (SD)
2022-08-31
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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ASN-20228315

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap
Yalla Trappan

Sammanfattning
Föreliggande ärende avser ett förslag på överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap med den ideella föreningen Yalla Trappan (ASN-2022-8315).
Nuvarande överenskommelse löper ut 31 december 2022. Föreslagen överenskommelse
avser perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023 med möjlighet till förlängning 1 år.
Föreslagen överenskommelse innebär en ökning med fyra platser inom lokalvård.
Överenskommelsens syfte och mål är att arbetssökande kvinnor, inskrivna hos
arbetsmarknadsavdelningen genomför arbetsträning inom storkök eller lokalvård i Yalla
Trappans verksamhet Y-allas väg till arbete 3.0.
Arbetsmarknads- och socialnämnden finansierar överenskommelsen med 2 791 236 kr
under avtalstiden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-08-16, §164.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget av överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad
och Yalla Trappan och avsätter 2 791 236 kr 2023 till föreningen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Ulla Herbert (L) anmäler jäv och deltar varken i överläggning eller beslut.
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
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med en
skriftlig reservation, bilaga.

Beslutet skickas till
Yalla Trappan
Beslutsunderlag
•
§164 Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap Yalla Trappan
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220831 Förslag överenskommelse om Idéburet
offentligt partnerskap med Yalla Trappan
•
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap, Yalla Trappan
•
Budget IOP Yallas väg till arbete 2023
•
Verksamhetsbeskrivning Yallas väg till arbete 3.0
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2022-8315

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap Yalla Trappan
Sverigedemokraterna ser i grunden positivt på att stödja arbetsmarknadsinsatser åt de
personer som annars har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi anser däremot att effekten
av en åtgärd måste ställas i rimlig proportion till den kostnad som tillfaller skattebetalarna.
Yalla Trappan har varit aktiv sedan 2006 och det förefaller skäligt att förutsätta att ett företag
med så lång tid och erfarenhet på arbetsmarknaden samt med det kundunderlag som Yalla
Trappan redovisar i nuläget borde vara ekonomiskt självbärande.
De medel som Malmö stad enligt överenskommelsen med Yalla Trappan ska utbetalas uppgår
till 53 600 kr per deltagare och år vilket är en ansenlig kostnad, framför allt då de platser som
avses är tillfälliga platser för arbetsträning vilka inte har som avsikt att övergå till faktiska
anställningar.
Vi ställer oss också kritiska till saknaden av målindikatorer för projektet som skulle kunna
uppvisa ett faktiskt kvalitativt utfall, det vill säga en uppföljning på avslut till eventuell
självförsörjning eller om deltagarna i enlighet med projektets syfte i någon avsevärd grad
närmat sig arbetsmarknaden.
Då ingen mätning genomförs där man jämför med övriga individer i målgruppen är det
omöjligt att dra någon slutsats om partnerskapet har avsedd effekt eller inte.
Sverigedemokraterna yrkade med bakgrund av detta till avslag i ärendet.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss därför mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Nichlas Holmgren Gellersten

Simon Enqvist

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av
Jacqueline Maly
Jacqueline Maly (SD)
2022-08-31
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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ASN-20228320

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
MFF

Sammanfattning
Föreliggande ärende innehåller ett förslag från arbetsmarknads- och socialförvaltningen på
en överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Malmö
Fotbollförening.
Föreslagen överenskommelse avser perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023 med
möjlighet till förlängning 1 år.
Överenskommelsens syfte och mål är att delge deltagare inom arbetsmarknadsavdelningen
arbetsmarknadsinsatser som leder till självförsörjning genom MFF:s Karriärakademis
Karriärmatchning.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås finansiera överenskommelsen med 2 099 600
kr under avtalstiden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-08-16, §165.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget av överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad
och Malmö Fotbollförening och avsätter 2 099 600 kr, under år 2023, till föreningen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Malmö Fotbollförening
Beslutsunderlag
•
§165 Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap MFF
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220831 Förslag Idéburet offentligt partnerskap med
Malmö fotbollförening
•
Överenskommelse IOP MFF 230101-231231
•
Verksamhetsbeskrivning MFF Karriärakademin 210701-220630
•
Budget Karriärakademins matchningsverksamhet förslag framåt 220610
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ASN-202210152

Borttagen på grund av personuppgifter.
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§

272

Lokalbehovsplan 2023-2032

ASN-20229486
Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att behovet av lokaler och lägenheter
inom nämndens verksamhetsområde är tillgodosett. Nämnden ska årligen inkomma till
kommunstyrelsen med en bedömning av sina behov av verksamhetslokaler, boenden och
lägenheter.
Arbetsmarknads- och socialnämnden gör bedömningen att befolkningsutvecklingen
kommer att innebära fortsatt större behov av lokaler för nämndens verksamhet. Det finns
faktorer i omvärlden som kommer att påverka arbetssätt och utformning av lokaler
framöver, till exempel konjunktur och arbetsmarknad, digitalisering, översyn av
socialtjänstlagen och ökad samlokalisering.
Nämnden har ett pågående arbete med att effektivisera användningen av dess lokaler.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-08-16, §167.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Lokalbehovsplan ASN 2023-2032 och
skickar den till kommunstyrelsen
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.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Luisa Hansson
Alla avdelningschefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Beslutsunderlag
•
Protokollsutdrag §167 Lokalbehovsplan 2023-2032
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220831 Lokalbehovsplan 2023-2032
•
Lokalbehovsplan 2023-2032 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-08-31
Lokalbehovsplan 2023-2032
ASN-2022-9486
Moderaterna och Centerpartiet anser att lokalbehovsplanen för arbetsmarknads- och socialnämnden
är tydlig och pedagogiskt redogör för verksamhetens behov av lokaler. Malmös invånarantal växer
och det kan öka behovet av lokalytor. Men det förutsätter att Malmö inte redan idag har större
lokalytor per medarbetare än andra kommuner och kan effektivisera sin lokalanvändning. Ett
förändrat arbetssätt efter covid-19-pandemin bör ha fått stor påverkan på behovet av lokaler i
staden. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedriver en verksamhet som i många avseenden
bedrivs bäst på plats, inte minst i det arbete som sker nära Malmöborna, men förutsättningar för och
konsekvenser av hemarbete bör i en viss utsträckning vara en del av planeringen av lokaler.
Varken lokaler eller ekonomiska resurser är oändliga. Det kräver en mer effektiv lokalanvändning
när en god samhällsservice till Malmöborna behöver rymmas i ett allt mer begränsat utbud av
lokaler. Digitaliseringen utgör enorma möjligheter för detta. Inte minst inom ekonomiskt bistånd,
där digitalisering av ansökan och handläggning kan minska behovet av lokaler som man besöker för
att fylla i en ansökan.
Frågan om lokaler till stadens verksamheter hänger även ihop med frågor som rör stadsbyggnad. En
liten geografisk yta ska dela på såväl stora som olika behov av utbyggnad. Det finns därför goda
skäl för den styrande minoriteten att ompröva sin syn på högre byggnation och att kombinera
bostäder med olika typer av samhällsservice.
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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ASN-202212956

Ärende väckt av Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende
avgifter för skyddat boende

Sammanfattning
Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) 2022-08-16.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar ärendet till arbetsmarknads- och
socialförvaltningen för skyndsam beredning.
Yrkanden
Sedat Arif (S) yrkar att arbetsmarknads- och socialförvaltningen bereder ärendet skyndsamt.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden bifaller
eget yrkande.

Beslutsunderlag
•
Nämndsinitiativ boendeagifter våldsutsatta kvinnor - Miljöpartiet 2022-08-16
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ASN-202213117

Borttagen på grund av sekretess
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ASN-202213118

Borttagen på grund av sekretess
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Information från förvaltningsdirektören

Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör, informerar nämnden.
Sammanfattning
- Information om sommaren, i staden och sommaren i verksamheten. Många ärenden i MU.
Gemensam översyn under hösten. Några inbrott i verksamheten i sommar. Vi har erbjudit
krisstödsinsatser vid olika händelser i staden.
- Info temadagen: Temadagen tar sin utgångspunkt i ämnet Fri från våld. Föredragningarna
under eftermiddagen kommer bland annat att handla om planen "Fri från våld - en
gemensam angelägenhet", barnfridsbrott, arbetsmarknads- och socialförvaltningens nya
sektion för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt insatser riktade
mot våldsutövare genom strategin "IPVI" (Intimate Partner Violence Intervention).
TID: Torsdag 15 september klockan 13.00-16.00
LOKAL: Kungsgatan 13, Hörsalen
- Förvaltningen önskar få in nämndens önskemål om innehåll på verksamhetsbesöksdagen
20 oktober. Samla ihop önskemål vid gruppmötena och maila till förvaltningsdirektör BrittMarie Pettersson.
- Information om mottagande av anvisade flyktingar från Ukraina, enligt
massflyktsdirektivet.
- Information om flytten från Lönngården till Mjödet.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
•
Information till ASN 220831
•
Information till ASN 220831 om återkrav vid felaktiga utbetalningar
•
Månadsstatistik ASN juli 2022

