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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-24 kl. 09:00-12:45

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen rum 317

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)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Lars Eriksson (C) ersätter Charlotte Bossen (C)
Simon Enqvist (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Linus Nilsson (SD) ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Marcus Eriksson (avdelningschef)
Rebecka Bichis (avdelningschef)
Anna von Reis (avdelningschef)
Katja Ligneman (avdelningschef)
Rikard Vroland (avdelningschef)
Luisa Hansson (avdelningschef)
Lejla Kazic (controller)
Lotta Heckley (förvaltningscontroller)
Alice Berg (nämndsekreterare)

Utses att justera

Helena Nanne

Underskrifter

Sekreterare

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

Alice Berg
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Justeringen

2019-10-01

Protokollet omfattar

§311
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§

311

Åtgärder med anledning av revisionsgranskning av
arbetsmarknadsinsatser

ASN-2018-22109
Sammanfattning

PwC har 2018 genomfört en granskning av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser på uppdrag
av stadsrevisionen. Arbetsmarknads- och socialnämnden har i ett yttrande redovisat vilka
åtgärder som planerats med anledning av de synpunkter och rekommendationer som
redovisats i granskningen. Revisorskollegiet har begärt att arbetsmarknads- och
socialnämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och redogöra för vilken effekt dessa
har haft i verksamheten.
I tjänsteskrivelsen redovisas de åtgärder som vidtagits samt vilken effekt dessa har haft i
verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 200.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende redovisning av
åtgärder och effekten av dessa efter stadsrevisionens granskning av
arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad, enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.

Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






§200 Åtgärder med anledning av revisionsgranskning av arbetsmarknadsinsatser
G-Tjänsteskrivelse - Åtgärder med anledning av granskning av
arbetsmarknadsinsatser
Förslag till yttrande - Åtgärder med anledning av granskning av
arbetsmarknadsinsatser
Missiv, begäran om yttrande avseende granskning av Malmö stads arbete med
arbetsmarknadsinsatser
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: Åtgärder med anledning av revisionsgranskning
arbetsmarknadsinsatser
ASN-2018-22109

av

Granskningen av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser visar att det finns ett uppenbart behov
av förbättring på flertalet områden. Inte minst det faktum att Malmö stad inte har en helt
ändamålsenlig styrning, samverkan och uppföljning i dessa frågor är mycket allvarligt i en
situation där arbetslösheten i Malmö stad är betydligt högre än vad den borde vara sett till
Malmös egentliga förutsättningar. Avsaknaden av ändamålsenlig styrning, samverkan och
uppföljning är ett tydligt tecken på att frågorna saknar ett politiskt ansvarstagande och ledarskap
för fler Malmöbor i arbete.
När arbetsmarknads- och socialnämnden nu redovisar vilka åtgärder som vidtagits och dess
effekt ser Moderaterna och Centerpartiet med stor oro på framtiden. Lösningen på bristande
styrning, samverkan och uppföljning ska lösas genom gemensamma workshops med andra
förvaltningar. Arbetet skulle vara slutfört i juni 2019 och den som läser förslaget till yttrande
och vill veta hur det har fallit ut lämnas utan svar. Bristerna som revisionen påtalar kan inte
vara ny information, varken för de styrande partierna eller för förvaltningarna, men ändå har
man inte kommit längre än att börja diskutera uppdrag och gränssnitt.
Arbetslöshet och utanförskap drabbar allt för många Malmöbor varje dag. Det får inte bara
enorma kostnader i form av försörjningsstödet som konsekvens, utan ett enormt mänskligt
lidande. Det förpliktigar till att ta ansvar.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)

