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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)
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Justeringen

2019-10-01

Protokollet omfattar
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Delårsrapport jan-aug 2019

ASN-2019-259
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport 2019 innehåller uppföljning av mål,
verksamhet och ekonomi.
Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och
det sammanlagda resultatet uppgår till -112 300 tkr för januari till augusti. Prognosen för
helåret 2019 för alla fyra ramarna är -175 000 tkr. Ekonomiska effekter av beslutade åtgärder
är medräknade i helårsprognosen.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Delårsrapport 2019.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder för att få
verksamheten i balans, både på kort och lång sikt.
Yrkanden

Helena Nanne (M) och Lars Eriksson (C) yrkar att följande åtgärder läggs till i beslutet:
1. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på nämndssammanträdet
i oktober återkomma med förslag på hur en samlad integrationsplattform, ut vilken hela
mottagande- och integrationsprocessen styrs, kan införas.
2. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på nämndssammanträdet
i oktober återkomma med förslag på hur arbetsmarknadsavdelningens uppdrag kan renodlas.
3. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på nämndssammanträdet
i oktober med förslag på hur arbetsmarknadsavdelningen ska kunna använda fria aktörer i
rustningsuppdraget.
4. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på nämndssammanträdet
i oktober återkomma med förslag på hur en leverantörsuppföljningsfunktion för fria aktörer
som arbetsmarknadsavdelningen använder kan införas.
5. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på nämndssammanträdet
i oktober återkomma med förslag på skärpta aktivitetskrav motsvarande arbetsförmåga på
den som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl.
6. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på nämndssammanträdet
i oktober återkomma med förslag på hur försörjningsstöd ska trappas ner i förhållande till
intäkter i företaget vid etablering av företag i Malmö.
7. Att ställa sig bakom prioriteringen vid sociala insatser att minst en person i varje hushåll
ska ha praktik eller arbete.
8. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att omgående införa kontroller av
utbetalningar inom ekonomiskt bistånd för att motverka fusk och felaktigheter.
9. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att i normalfallet placera
ensamstående vuxna hemlösa utan ansvar för barn i Malmö i boende med andra kommuner
med skäliga kostnader och rimliga levnadsförhållanden.
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10. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i oktober återkomma med förslag på hur fullt närvarokrav i anvisad
insats för de personer som uppbär ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl, i enlighet med
Östra-Göinge-modellen.
11. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i oktober återkomma med förslag på hur kommunens egna särskilda
riktlinjer för ekonomiskt bistånd kan uppdateras så att kommunen ej erbjuder stöd utöver
vad som motiveras av socialtjänstlagen.
12. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i oktober återkomma med förslag på hur etableringslån istället för
sedvanligt utbetalt ekonomiskt bistånd kan införas för personer som väntar på statlig
ersättning.
Helena Nanne (M) yrkar att följande åtgärd läggs till i beslutet:
- Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att omedelbart upphöra med att
betala ut ekonomiskt bistånd till människor som vistas illegalt i landet..
Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande 1, 2, 5, 8, 9 och
11.
Joel Laguna (L) yrkar avslag på Helena Nannes (M) och Lars Erikssons (C) 12 gemensamma
tilläggsyrkanden och Helena Nannes (M) tilläggsyrkande.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag på Delårsrapport 2019 med
följande tillägg:
- Arbetsmarknads- och socialförvaltningen återkommer med ytterligare förslag på åtgärder
för att få verksamheten i balans, både på kort och lång sikt.
Helena Nanne (M) yrkar, i det fall övriga tilläggsyrkanden avslås, bifall till Rose-Marie
Carlssons (S) förslag.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) avser först ställa proposition på varje tilläggsyrkande var
för sig för att sedan ställa proposition med arbetsutskottets förslag med sitt eget förslag på
tillägg. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) och Lars Erikssons (C) 12
tilläggsyrkanden, var för sig och bifall mot avslag. Ordförande finner att nämnden avslår de
12 tilläggsyrkandena.
Sedan ställer ordförande proposition på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande. Ordförande
finner att nämnden avslår det.
Sist ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag med Rose-Marie Carlssons (S)
tilläggsförslag. Ordförande finner att nämnden bifaller det.
Reservationer / Särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) avser lämna in ett gemensamt skriftligt yttrande,
bilaga.
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Mats Högelius (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig muntligt
mot avslag på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse - Delårsrapport jan-aug 2019
Bilaga 1. Uppföljning av åtaganden ASF januari-augusti 2019
Delårsrapport 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: Delårsrapport jan-aug 2019
ASN-2019-259
Moderaterna och Centerpartiet kan inte nog understryka hur allvarlig situationen är när det
gäller arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi. Kostnader på alla områden fortsätter att
öka, oavsett om det gäller ekonomiskt bistånd, hemlöshet eller nämndens verksamhet i övrigt i
form av utredningar, placeringar etc. Underskott som var stora redan i våras är nu ännu större,
samtidigt som nödvändiga åtgärder inte vidtas. Vi föreslog ett antal åtgärder för att få nämndens
ekonomi i balans samtidigt som vi får fler Malmöbor i arbete, men i vanlig ordning var de
styrande partierna inte intresserade av de reformförslag som vi vet ger effekt i andra delar av
landet. Det finns ingen naturlag som säger att Malmöbor inte skulle kunna vara kapabla att hitta
ett arbete och en bostad, men efter decennier av socialdemokratisk bidragspolitik lever allt för
många Malmöbor i ett utanförskap utan möjlighet att försörja sig själva och sin familj.
Helårsprognosen för arbetsmarknads- och socialnämnden är nu – 175 miljoner kronor och det
finns skäl att vara orolig för att den prognosen inte kommer att hålla året ut. För Moderaterna
och Centerpartiet är det otroligt frustrerande att gång på gång presentera förslag på såväl små
som stora reformer för fler i arbete och minskade kostnader utan att få något gehör. Inte minst
för Malmöborna är det frustrerande med ett politiskt styre som inte agerar för att de pengar som
betalas in via skatten ska hanteras med det minsta ansvar.
Då vi inte fick gehör för våra yrkanden avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

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

Claes Holmerup (M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2019-09-24
Delårsrapport jan-aug 2019
Diarienr: ASN-2019-259
Vi ser med oro på det stora prognostiserade underskottet i nämnden. På grund av
förändrade nationella förutsättningar och en budget som inte var realistisk gällande
kostnaderna för ekonomisk bistånd ser nämnden ut att gå mot ett stort underskott.
Samtidigt är det värt att komma ihåg att bakom siffrorna finns hårt arbetande
socialsekreterare som varje dag gör sitt bästa för att hjälpa Malmöbor som är i behov av
stöd. Politikens uppgift är även i fortsättningen att ge våra socialsekreterare
förutsättningar att genomföra sitt livsviktiga jobb.
Vi ställer oss bakom en ny åtgärdsplan. Men på grund av den pågående politiska
debatten känner vi oss tvungna att påpeka att Miljöpartiet enbart accepterar åtgärder
som är förenliga med socialtjänstlagen och nämndens riktlinjer.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-259
Förslag till yttrande avseende Delårsrapport jan-aug 2019

I delårsrapporten anges att antalet hushåll med behov av försörjningsstöd fortsätter minska, dock kan
vi kan i de senaste månadernas statistik se en kraftig ökning av antalet hushåll med ekonomiskt
bistånd. Att detta negativa trendbrott sammanfaller med avskaffandet av extratjänster och
introduktionsjobb är med största sannolikhet en stor faktor till ökningen. Detta utfallet visar på att de
senaste årens trendkurva med stadiga minskningar av mängden hushåll med behov av
försörjningsstöd har varigt artificiellt uppburen av subventionerade arbetstillfällen samt att flertalet av
dessa tjänster ej övergått till fasta anställningar när subventionerna avslutades.
Sverigedemokraterna vill skapa långsiktig trygghet för människor som bor och arbetar i Malmö.
Den största gruppen som uppbär försörjningsstöd i Malmö idag är utrikesfödda och det är av stor vikt
att dessa människor kan utvecklas till att bli en resurs både på arbetsmarknaden och för samhället
istället för en belastning.
Vi vill därför genomföra satsningar på grundläggande och gedigna utbildningar som ger deltagarna de
förutsättningar som krävs för att lyckas i det svenska samhället.
Detta innebär bland annat att SFI utbildningen ska utökas och förstärkas.
Aktivt deltagande och fullföljande av SFI utbildningen ska vara ett krav för att uppbära
försörjningsstöd.
Vi vill även se en utökning av kombinerade utbildningar med arbetsplatsförlagd praktik för de som står
längre ifrån arbetsmarknaden.
Vidare finner vi det anmärkningsvärt att nämnden ger sig själv ett lyckat resultat avseende tryggheten i
Malmö. Även om antalet våldsbrott och fall av dödligt våld än så länge ser ut att komma in på en något
lägre nivå än föregående år så är brottsligheten i Malmö fortfarande historiskt hög och vi befinner oss
fortfarande inom ramarna för en stigande trendlinje. Det finns också rekordmånga illegala vapen i
omlopp vilket visar på en fortsatt hög risk för fler grova våldsbrott.
Vi har dessutom sett på senare tid att det gängrelaterade våldet fortsätter att både bli grövre och att
det rör sig längre in vanliga människors vardag vilket har fört med sig en kraftig ökning av den
upplevda otryggheten bland Malmöborna.
Sverigedemokraterna vill se upprättandet av ett brottsförebyggande råd där representanter från
kommun, polis, näringsliv och civilsamhället samverkar för att förebygga brott.
Vi vill även se att särskilt utsatta brottsplatser i högre mån än idag bevakas av extrainsatser i form av
kameraövervakning och ordningsvakter.
Malmö stad ska även ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad
och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 25/ 2019-09-24 Delårsrapport jan-aug 2019
Ännu en delårsrapport har redovisats med ett stort förväntat underskott vid årsslutet.
Flera planerade effektiviserings-och besparingsåtgärder har sjösatts under senaste åren och
fler är på gång.
Detta hårda budgetarbete har pågått i flera år och ändå ser resultatet ut som tidigare år.
Det känns som om ASF och dess nämnd har drabbats av ett sisyfosarbete, ett arbete som
aldrig når sitt mål och därmed aldrig tar slut. Varje gång som insatserna för effektiviseringar
och besparingar skulle ge resultat så beslutar Malmös kommunfullmäktiga att dra åt snaran i
budgeten ännu hårdare eller så beslutas det om indragna arbetsmarknadsinsatser på
riksdagsnivå som spolierar planerade insatser och därmed förväntade resultat.
Vänsterpartiet har motarbetat alla dessa besparingar och anser att budgeten för ASN bör
vara mer förankrad i den verklighet som Malmö stad speglar och som förvaltningens
personal arbetar i. Det måste bli slut på politiska nyckfullheter och tyckande i budgetarbetet
som gör det omöjligt för ASF:s personal att planera och genomföra ett professionellt arbete.
Det är demoraliserande att vid varje års början drabbas av en minskad budget när det istället
borde vara en ökning då de faktiska behoven har ökat. Kommunfullmäktige måste snart
öppna sina ögon se verkligheten som den är. Fortsätter vi så här så kommer vi i slutänden
inte kunna erbjuda mer än det ytterst lagstadgade och därmed förlorar Malmö sin värdighet
som en stad med omsorg om alla sina invånare.
Mats Högelius
Ledamot V

