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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

...........................................
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Rose-Marie Carlsson
Justerande

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

Helena Nanne
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Justeringen

2019-10-01

Protokollet omfattar

§312
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§

312

Idéburet offentligt partnerskap Svenska Röda Korset

ASN-2019-9502
Sammanfattning

Föreliggande ärende avser ett förslag på överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och
torterade, motsvarande 1 260 000 kr per år med avtalstid från den 1 januari 2020 till och med
den 31 december 2021 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Pågående överenskommelse
med Svenska Röda Korset löper ut 31 december 2019.
Förslagen överenskommelse innebär inga förändringar i förhållande till den nu gällande
överenskommelsen förutom avtalstiden. Pågående avtal är den andra förlängningen, den
ursprungliga avtalstiden var 1 januari 2016 till 31 december 2017 med möjlighet till
förlängning 1 + 1 år. Enligt pågående avtal så måste det efter fyra år göras ett nytt avtal och
med bakgrund av detta har avtalsparterna arbetat fram ett nytt avtal som utgår från pågående
avtal.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 204.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner föreslaget till överenskommelse/avtal om
Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad och
Svenska Röda Korset.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Yrkanden

Simon Enqvist (SD) yrkar avslag på förslag till överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap.
Joel Laguna (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslutsats 1 och 2.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på Joel Lagunas (L) bifallsyrkande till
föreliggande förslag mot Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att
nämnden bifaller arbetsutskottets förslag i enlighet med Joel Lagunas (L) yrkande.
Reservation

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in
en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag





§204 Idéburet offentligt partnerskap Svenska Röda Korset
G-Tjänsteskrivelse ASN - Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap
med Svenska Röda Korset
Förslag överenskommelse IOP Svenska Röda Korset
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-9502
Idéburet offentligt partnerskap Svenska Röda Korset
Syftet med det föreslagna partnerskapet är att erbjuda deltagande kvinnor och män vid
arbetsmarknadsavdelningen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillgång till specialiserad
vård inom ramen för deras arbetsmarknadsplan.
Det är en god tanke men målgruppen begränsas till individer inskrivna hos
arbetsmarknadsavdelningen med flyktingbakgrund och som lider av traumasymptom och/eller
migrationsrelaterad stress.
Det innebär i praktiken att en person som inte har ”flyktingbakgrund” inte kan vända sig till denna
verksamhet trots att personen är traumatiserad och skulle kunna få hjälp genom denna verksamhet.
Det är ren diskriminering.
Dessutom borde inte kommunen ta på sig fler kostnader för migrationen. Redan nu har staten vältrat
över alltför stora kostnader, uppkomna på grund av migrationen, på kommunerna.
Förutsättningarna för en medborgare i Sverige att få hjälp med trauma eller stress är att medborgaren
vänder sig till sjukvården. Idag är denna vård svårtillgänglig på grund av den kris den svenska
sjukvården befinner sig i. Sverigedemokraterna anser inte att det ska finnas privilegier för människor
som har ”flyktingbakgrund” eller vars stress orsakats av migration. Även dessa människor ska precis
som alla andra vända sig till sjukvården och vänta på sin tur.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)

