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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-12 kl. 09:00-10:10

Plats

Kungsgatan 13, våning 5 rum 5130

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Hansson (S)
Pernilla Hagen (S)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Jonas Magnusson (enhetschef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-09-16
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Begäran om yttrande avseende utredning centralt krisstöd

ASN-2019-13373
Sammanfattning

Stadskontoret har genomfört en översyn av Malmö stads krisstödsorganisation med förslag
på ny ansvarsfördelning och resurser för centralt krisstöd. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har mottagit ärendet på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott för att
yttra sig senast den 25 september 2019.
Utredningen konstaterar att tidigare krisstödsorganisation varit otydlig och saknat riktlinjer
för när centralt krisstöd ska startas och vilken nivå i organisationen som ska aktiveras vid
händelser. I utredningen förslås att ansvar och resurser för centralt krisstöd flyttas från
kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är positiv till utredningens förslag, att
arbetsmarknads- och socialförvaltningen formellt tilldelas ansvar och resurser för att leda och
samordna stadens centrala krisstöd. Förvaltningens bedömning är att detta ansvar redan finns
informellt och utan tilldelade resurser. Förvaltningen bedömer att utredningens förslag om
årlig ersättning motsvarande cirka 2.3 Mkr täcker de ökade kostnader som uppdraget medför.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden att besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende utredning centralt
krisstöd enligt förvaltningens förslag med beslutade ändringar av arbetsmarknadsoch socialnämndens arbetsutskott.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen

Yrkanden

Ann-Marie Hansson (S) yrkar att det i yttrandet ska tilläggas att förvaltningen även har ett väl
upparbetat samarbete med sjukvården. Arbetsutskottet instämmer enhälligt.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse - Revidering av centralt krisstöd
Förslag till yttrande - Revidering av centralt krisstöd
Central krisstödsorganisation - Uppstart och bedömning
Utredning centralt krisstöd
Protokollsutdrag § 491 - Revidering av centralt krisstöd

