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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-20 kl. 09:00-11:45

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Janne Grönholm (MP)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Linda Svensson (V) ersätter Mats Högelius (V)
Claes Holmerup (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Simon Enqvist (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Annika Skantz (sekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Hanna Ljungberg (personalföreträdare SSR)
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Helena Nanne
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Tertial redovisning av åtgärder för en verksamhet i balans med budget

ASN-2019-9163
Sammanfattning

I april 2019 beslutade nämnden om en revidering av åtgärder för att få en verksamhet i balans
med budget. En uppföljning av nämndens ekonomi som helhet redovisades till nämnden i
maj i rapporten ekonomisk prognos.
Förvaltningen gör följande bedömning av den ekonomiska effekten av åtgärderna för helåret
2019 för nämndens tre ramar:
- Ekonomiskt bistånd: hela effekten på 30 500 tkr kommer att uppnås
- Hemlöshet: hela effekten på 39 400 tkr kommer att uppnås
- Arbetsmarknad- och socialnämnd: 20 000 tkr av beräknade 40 500 tkr kommer att
uppnås.
Under andra halvåret för 2018 och under 2019 har antalet orosanmälningar rörande barn och
unga fortsatt att öka vilket har lett till fler utredningar och att fler barn och unga har bedömts
ha behov av insatser. Utvecklingen har påverkat verksamheternas möjlighet att genomföra
omställningen till tidigare insatser i egen regi och därmed att få en ekonomisk effekt av de
åtgärder som rör verksamheterna för barn och unga.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 att justera ASN-ramen med 40 mkr vilket
påverkar utfallet positivt.
Beslut

1. Arbetsmarknads och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Claes Holmerup (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande,
bilaga.
Övrigt

Sedat Arif (S) får fört till protokollet att förvaltningen ska vid varje nämndssammanträde
under hösten 2019 återkomma med en ekonomisk redovisning.
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20
Ärende: ASN-2019-9163
Tertial redovisning av åtgärder för en verksamhet i balans med budget
Sverigedemokraterna har tidigare yrkat avslag till åtgärdsplanen för en verksamhet i balans med
budget. Anledningen till detta är att åtgärdsplanen inte täcker underskotten och resulterar inte att
Arbetsmarknads- och socialnämnden får en budget i balans.
Detta kan man läsa även i denna redovisning. När det gäller ekonomiskt bistånd så prognostiseras ett
underskott på 50 miljoner kr för ekonomiskt bistånd. Åtgärderna planeras göra besparingar på 30,5
miljoner kr. Åtgärder för att göra besparingar på 19,5 miljoner kr saknas.
När det gäller nämndens verksamhet prognostiseras det att underskottet kommer bli 40 miljoner kr
under 2019. Åtgärderna planeras göra besparingar på 20 miljoner kr. Åtgärder för att göra besparingar
på 20 miljoner kr saknas.
Sverigedemokraterna efterfrågar en åtgärdsplan som täcker hela underskottet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20
Ärende: Tertial redovisning av åtgärder för en verksamhet i balans med
budget
ASN-2019-9163
Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomiska situation är oerhört allvarlig och lider av
stora underskott år efter år, samtidigt som bristen på åtgärder är uppenbar. När nämnden i april
behandlade ärendet om reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget föreslog
Moderaterna och Centerpartiet en lång rad åtgärder för att minska nämndens kostnader, framför
allt för ekonomiskt bistånd och hemlöshet. Dessa förslag, såväl nödvändiga som prövade med
goda resultat i andra kommuner, möttes med kalla handen från Socialdemokraterna och
Liberalerna. För oss är det bortom all rimlighet att föreslå åtgärder som ger vissa
effektiviseringar men som är så otillräckliga att nämnden prognostiserar ett underskott på 115
miljoner kronor. Det är oerhört respektlöst mot alla de Malmöbor som varje dag går till jobbet
och betalar skatt att hantera deras pengar på detta sätt.
Avsaknaden av kraftfulla reformer för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och
hemlöshet leder inte bara till en vanskött ekonomi utan också ett enormt mänskligt lidande. Vi
är övertygade om att potentialen hos Malmöborna är betydligt större än såhär och att Malmö
behöver en mer offensiv politik för få fler i arbete och minska utanförskapet.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Claes Holmerup (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)

