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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-28 kl. 09:00-13:00

Plats

Kungsgatan 13, hörsalen 317

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Ann-Marie Hansson (S)
Ulla Herbert (L) ersätter Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Louise Arndt (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Linus Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)
Marcus Eriksson (avdelningschef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-12-04

Protokollet omfattar

§409

Underskrifter

Sekreterare

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

Alice Berg
Ordförande

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

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

Helena Nanne

…………………………………

2

§

409

Ytterligare avrop från Jobbpakten

ASN-2019-15690
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gavs, i Malmö stads budget, i uppdrag att med berörda nämnder
genomföra en Jobbpakt med Malmöborna. Kommunfullmäktige har, i ett särskilt beslut,
avsatt medel avseende utökad sommarpraktik för ungdomar, som en del av Jobbpakten.
Sommarjobbssatsningen för unga stärks så att alla Malmös gymnasieungdomar kan erbjudas
sommarjobb eller sommarpraktik.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås nu besluta att ansöka om 2 500 tkr från
kommunstyrelsen för sommarpraktik kopplad till Jobbpakten för genomförda och planerade
insatser under 2019.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, 254.

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 2500 tkr från
kommunstyrelsen avseende sommarpraktik kopplad till Jobbpakten som arbetsmarknadsoch socialnämnden har genomfört under 2019.

Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag att avropa ytterligare medel.
Anders Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot
Helena Nannes (M) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets
förslag, i enlighet med Anders Nilssons (S) yrkande.
Reservation
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig mot
beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag




§254 Ytterligare avrop från Jobbpakten
G-Tjänsteskrivelse Ytterligare Avrop från Jobbpakten
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Ärende: Ytterligare avrop från jobbpakten
ASN-2019-15690
För Moderaterna är hushållningen med de gemensamma ekonomiska resurserna en av de mest
fundamentala delar av politikernas uppdrag. Nämnderna måste hålla de budgetramar för vilka
man har blivit tilldelade att följa. Jobbpakten är arbetsmarknads- och socialnämndens
huvuduppdrag och nämnden måste kunna förväntas finansiera denna inom den egna
budgetramen. Att gå utanför denna ram och anmäla till kommunstyrelsen om extra medel för
jobbpakten är kortsiktigt och visar på styrets respektlösa hantering av kommunens finanser. Vill
man från styrets sida prioritera detta område utöver övrig lagstadgad verksamhet bör man hitta
finansieringen för jobbpakten inom befintliga ramar.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

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

Claes Holmerup (M)

