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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)
Rebecka Bichis (avdelningschef)
Anna von Reis (avdelningschef)
Katja Ligneman (avdelningschef)
Rikard Vroland (avdelningschef)
Mimmi Olsson (utvecklingssekreterare)
Emma Söderström (utvecklingssekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-10-01

Protokollet omfattar

§325

Underskrifter

Sekreterare

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

Alice Berg
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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325

Årlig översyn av styrdokument

ASN-2019-275
Sammanfattning

I samband med att Malmö stad genomförde en omorganisation 2017 och de tre nya
socialnämnderna bildades överflyttade kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvaret
för ett flertal styrdokument till de nya nämnderna.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan 1 maj 2017 fattat beslut om ett flertal av
styrdokumenten och även antagit nya.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens genomför årligen en översyn av befintliga
styrdokument, såsom riktlinjer och andra styrande dokument nämnden ansvarar för eller
direkt berörs av. Detta för att säkerställa att innehållet harmoniserar med lagstiftning, praxis
och arbetssätt inom respektive område.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 205.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten avseende årlig översyn av
styrdokument och lägger den till handlingarna.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma till arbetsmarknads- och socialnämnden med
reviderat förslag avseende: Riktlinjer för Malmö stads missbruks- och beroendevård,
riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföringen i
övrigt, riktlinjer för hantering av medborgarförslag, krisledningsplan för
arbetsmarknads- och socialnämnden, plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
2015-2020, plan för integrering av barnets rättigheter 2018-2020, styr och
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, företeckning över åtgärder som ingår i
begreppet nödvändig tandvårdsbehandling, anvisningar och regler för intern kontroll
och arkivredovisning.

Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att
genomföra en översyn av samtliga styrdokument i syfte att effektivisera nämndens
verksamhet och återkomma med förslag till nämnden.
Peter Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Helena Nannes (M)
yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer först proposition på arbetsutskottets förslag att
godkänna rapporten avseende årlig översyn av styrdokument. Ordförande finner att nämnden
bifaller det, i enlighet med Peter Nilssons (S) förslag.
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Ordförande ställer sedan proposition på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande mot Peter
Nilssons (S) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M)
tilläggsyrkande.
Reservationer

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.
Beslutsunderlag




§205 Årlig översyn av styrdokument
G-Tjänsteskrivelse - Årlig översyn av styrdokument

5

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: Årlig översyn av styrdokument
ASN-2019-269
Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi är allt annat än god. För 2019 prognostiseras
ett underskott på 175 miljoner kronor, en prognos som förvärrats under året. Nämnden
behöver vidta omfattande åtgärder för ordning och reda i ekonomin, men läget är så pass
allvarligt att man bör lyfta på alla stenar för att hitta möjliga besparingar.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade därför på att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra
en översyn av samtliga styrdokument i syfte att effektivisera nämndens verksamhet och
återkomma med förslag. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande 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)

