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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-08-27 kl. 09:00-11:16

Plats

Kungsgatan 13, 317 hörsalen

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anna Maria Christina Adell (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)
Simon Enqvist (SD) ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Helén Persson (personalföreträdare Kommunal)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-09-03
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Avrop från Jobbpakten 2019

ASN-2019-10459
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget för 2019 anges att fler Malmöbor ska komma i arbete genom
att fler ska erbjudas kommunala arbetsmarknadsanställningar och att staden verkar för att fler
”enkla jobb”, till exempel städ och grönyteskötsel, skapas i egen regi.
Vidare anges att arbetet med Jobbpakten förstärks genom att inrätta så kallade
Välfärdstalanger, en kombination av utbildning och arbete, i syfte att möta
kompetensförsörjningsbehovet i välfärden samtidigt som fler Malmöbor når en egen
försörjning.
Arbetsförmedlingens reformering och neddragningar i kombination med ett anvisningsstopp
till extratjänster medför att arbetet med åtgärdsanställningar blir fördyrande genom högre
medfinansieringsgrad.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 6 120 tkr från
kommunstyrelsen för insatser kopplade till Jobbpakten för genomförda och planerade
insatser under 2019.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om 6 120 tkr från kommunstyrelsen
avseende de insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och
socialnämnden har genomfört och planerar att genomföra under 2019.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Ärende: ASN-2019-10459
Förslag till yttrande avseende Avrop från Jobbpakten 2019
Även om det är troligt att det blir vissa kortsiktiga kostnadsökningar med reformen av
Arbetsförmedlingen som grund, finns det utrymme att sänka dessa extra omkostnaderna med
minskade anslag och då framför allt till nystartsjobb, som både är mycket kostsamma och där vi ser en
låg långsiktig avkastning.
Nystartsjobb används idag av många arbetsgivare som ett sätt att pressa omkostnader i företaget
genom statlig subventionering. Många gånger efterfrågas detta som ett specifikt krav av arbetsgivaren
vid, eller innan, en arbetsintervju. Detta bidrar till en osund företagskultur där en arbetstagare behöver
vara subventionerad för att vara intressant för anställning, och där arbetstagaren åter står utan
anställning eller blir erbjuden att fortsätta arbeta svart när den subventionerade tiden är slut.
Vi i Sverigedemokraterna vill istället se utökade satsningar på talangprogrammen som vi sett ger en
mycket god effekt och som dessutom får in fler människor i bristyrken som bland annat vård och
omsorg där det fortgående finns enorma behov av behörig personal.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)
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Särskilt Yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27 Ärende 20: Avrop från
jobbpakten 2019
För Centerpartiet och Moderaterna i Malmö är hushållningen med de gemensamma ekonomiska
resurserna en av de mest fundamentala delar av politikernas uppdrag. Nämnderna måste kunna
förväntas hålla de budgetramar för vilka man har blivit tilldelade att följa. Jobbpakten är
arbetsmarknads- och socialnämndens huvuduppdrag och nämnden måste kunna förväntas finansiera
denna inom den egna budgetramen. Att gå utanför denna ram och anmäla till kommunstyrelsen om
extra medel för jobbpakten är kortsiktigt och visar på styrets respektlösa hantering av kommunens
finanser.
Vill man från styrets sida prioritera detta område utöver övrig lagstadgad verksamhet bör man hitta
finansieringen för jobbpakten inom befintliga ramar.

Charlotte Bossen (C)

Helena Nanne (M)

Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg( M)

Ingrid Gunnarsson (M)

Med instämmande av

Lars J Eriksson (C)

