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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-12-19 kl. 09:00-14:04

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen

Beslutande ledamöter

Janne Grönholm (MP) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Nils Anders Nilsson (S)
Klaus Peter Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Ann-Marie Hansson (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Mats Högelius (V)
Linda Svensson (V)
Mohammad Yousef Mohammad (M)
Ingrid Anna-L Gunnarson (M)
Sonja Jernström (M)
Ulla Herbert (L)
Mira Markovinovic (S) ersätter Sedat Arif (S) (Ordförande)
Arwin Sohrabi (S) ersätter Sanna Axelsson (S)
Håkan Ask (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Patrick Angelin (SD) ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Peter Johansson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Pethra Ängquist (S)
Lisbeth Moberg (MP)
Mansour Ghaliche-Chi (V)
Jonna Böhler (FI)
Anna Maria Christina Adell (M)
Mats Brogren (M)
Eva Lindholm (L)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Mattias Fyhr (nämndsekreterare)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Marcus Eriksson (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)

Utses att justera

John Roslund

Underskrifter

Sekreterare

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

Mattias Fyhr
Ordförande

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

…………………………………

Janne Grönholm
Justerande

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

John Roslund

…………………………………

2

Justeringen

2018-12-20

Protokollet omfattar

§460
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§

460

Kompetensgap och kompetensförsörjningsplan för arbetsmarknads- och
socialnämnden

ASN-2018-18871
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att senast 181231 redovisa
kompetensgap, kompetensmål och kompetensförsörjningsplaner. Syftet är att få en samlad
bild av kompetensen både på kort- och på lång sikt för att möta kompetensutmaningar och
Malmöbornas behov.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181206 § 199 har berett ärendet.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner kompetensförsörjningsplan för
arbetsmarknads- och socialnämnden 2019–2023.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar kompetensförsörjningsplanen till
kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att fortsätta arbetet med kompetensförsörjning utifrån kompetensförsörjningsplanen.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M), Ingrid Gunnarson (M), Sonja Jernström
(M) och Ulla Herbert (L) avser inkomna med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Håkan Ask (SD) och Patrick Angelin (SD) avser inkomna med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









Borttagen på grund av personuppgifter.
G-Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsplan 2019–2023
Kompetensförsörjningsplan 2019-2023
Sammanställning av kompetensgap Barn och unga
Sammanställning av kompetensgap Ekonomiskt bistånd
Sammanställning av kompetensgap Sektionschefer
Sammanställning av kompetensgap Vuxna
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Särskilt Yttrande

Arbetsmarknads-och socialnämnden 2018-12-19
Ärende: Kompetensgap och kompetensförsörjningsplan för
Arbetsmarknads- och socialnämnden.
ASN-2018-18871

Vi Moderater och Liberaler känner det angelägenhet att man kommer
tillrätta över de många barn och ungdomar som upplever kriminalitet i sin
närhet.
Vi vill därför speciellt att man stärker upp antalet socialsekreterare så att
möjligheten att med täta intervaller besöka utsatta barnfamiljer samt
närvara på skolor tillsammans med lärare och kuratorer, för att fånga upp
den oro och de påtryckningar som kan finnas där och som
barnen/ungdomarna utsätts för.
Fler poliser är viktigt men fler ansvarstagande personer måste medverka i
kedjan av att nå de unga som riskar intåg i en begynnanade kriminell bana
och därmed förhindra återväxten.
Ingen länk i denna kedja kan tillåtas vara svag!

Ingrid Gunnarson (M)

Ulla Herbert (L)

John Roslund (M)

Mohammad Yousef Mohammed (M)

Sonja Jernström (M)

Med instämmande av:

Anna Adell (M)

Ahmad Marof Jaro (M)

Mats Brogren (M)

Eva Lindholm (L)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-12-19
Ärende: ASN-2018-18871
Kompetensgap och kompetensförsörjningsplan för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har redan svårt att uppnå sina kompetensmål. Frågan är hur
Malmö stad ska kunna hantera den ökande sociala belastningen när arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har svårt att få tag i den kompetenta arbetskraft den behöver.
Det är oroväckande att i en stad där det skjuts så mycket och där det finns många utsatta områden så
finns det en stor risk att det förebyggande arbetet försvagas på grund av brist på kompetens. Just det
faktum att arbetsmarknads- och socialförvaltningen har svårt att nå sina kompetensmål är ett tecken
på att gränsen är nådd när det gäller hur stor social belastning Malmö stad klarar av.

_____________________________
Håkan Ask (SD)

____________________________
Patrick Angelin (SD)

