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Nämndsbudget 2020

ASN-2019-252
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en
egen budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2020 innehåller
planeringskommentarer, indikatorer, planering av verksamheten samt redovisning av hur de
ekonomiska resurserna ska användas.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner nämndsbudget 2019 för arbetsmarknadsoch socialnämnden enligt förvaltningens förslag, med av nämnden godkända ändringar.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar nämndsbudget 2019 till kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att presentera mer och
utförligare information inför kommande budgetbeslut.
Mats Högelius (V) deltar inte i beslutet rörande beslutssats 1.
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag på nämndsbudget 2020 till förmån
för Moderaternas budgetförslag i kommunfullmäktige.
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag på nämndsbudget 2020 till
förmån för Sverigedemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag på nämndsbudget 2020 till förmån
för Centerpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige.
Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Joel Laguna (L) bifall till förvaltningens förslag på
nämndsbudget 2020.
Janne Grönholm (MP) yrkar att antal kvinnor och män som är hemlösa av strukturella
orsaker samt antal barn i hushåll som är hemlösa av strukturella orsaker läggs till som
indikatorer och att önskat utfall för 2022 ska utgå från samma princip som önskat utfall för
social hemlöshet.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande.
Mats Högelius (V) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om följande tillägg:
1. Att i möjligaste mån undvika flygresor till Stockholm och Göteborg och att nämnden får
information hur många flygresor förvaltningen gör.
2. Att nämnden får mer och utförligare information inför kommande budgetbeslut.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Mats Högelius (V) tilläggsyrkande 1 med hänvisning till Malmö
stads miljöpolicy och bifall till tilläggsyrkande 2.
Linus Nilsson (SD) och Helena Nanne (M) yrkar avslag på Mats Högelius tilläggsyrkande 1.
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Beslutsgång
Ordförande Sedat Arif (S) ämnar ställa proposition på varje yrkande för sig, bifall mot avslag.
Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer först proposition på Helena Nannes (M) avslagsyrkande med hänvisning
till Moderaternas budgetförslag i kommunfullmäktige, bifall mot avslag. Ordförande finner
att nämnden avslår det.
Ordförande ställer proposition på Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande med hänvisning till
Sverigedemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige, bifall mot avslag. Ordförande
finner att nämnden avslår det.
Ordförande ställer proposition på Joacim Ahlqvists (C) avslagsyrkande med hänvisning till
Centerpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige, bifall mot avslag. Ordförande finner att
nämnden avslår det.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer sedan proposition på förvaltningens förslag på
nämndsbudget 2020 enligt sitt eget bifallsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller
förvaltningens förslag på nämndsbudget 2020.
Ordförande ställer sedan proposition på Mats Högelius (V) första tilläggsyrkande mot sitt
eget avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår det.
Ordförande ställer sedan proposition på Mats Högelius (V) andra tilläggsyrkande, med bifall
av Sedat Arif (S). Ordförande finner att nämnden bifaller det.
Sist ställer ordförande proposition på Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande med bifall av
Sedat Arif (S), om strukturell hemlöshet som indikator. Ordförande finner att nämnden
bifaller det.
Övrigt
Under sammanträdet påtalar ersättare Ulla Herbert (L) att det på sidan 27 i budgetförslaget
står att jämställda utbetalningar kan betalas ut, vilket bör ändras till ska. En enig nämnd
instämmer i att kan ändras till ska.
Reservationer
Mats Högelius (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med skriftlig reservation,
bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig mot
beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Joacim Ahlqvist (C) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse - Nämndsbudget 2020
Förslag på Nämndbudget 2020 ASN
§7 Nämndsbudget 2020
Tabell resultaträkning sid. 35-36
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-30
ASN-2019-252: Nämndsbudget 2020

Centerpartiet har i Arbetsmarknads- och socialnämnden yrkat bifall till eget budgetförslag
presenterat i kommunfullmäktige men tyvärr inte fått gehör för vårt yrkande.
Vi reserverar oss därför mot beslutet avseende nämndsbudget 2020 där styrets budget gick
igenom.
Centerpartiet ser att Malmö stad står inför gigantiska utmaningar de kommande åren.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har de senaste åren konstant förbrukat mer medel än vad
budgeten har tillåtit, ändå innehåller styrets förslag till nämndsbudget för 2020 inte tillräckligt med
konkreta åtgärder för att minska kostnaderna.

I dessa tider behövs en tydlig budget med kraftfulla åtgärder för att bryta människor utanförskap
och få fler Malmöbor i arbete.
Vi behöver en budget som både tar ansvar för Malmöborna och för deras skattemedel.

Joacim Ahlqvist
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-31
Ärende: Nämndsbudget 2020
ASN-2019-252
Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi står inför stora utmaningar under 2020 och
kommande år. Nämnden har haft enorma underskott i flera år och ingenting tyder på att den
trenden ska brytas eftersom prognoser för 2020 visar en ökad arbetslöshet och ett minskat
bostadsbyggande. Då krävs kraftfulla åtgärder för att minska nämndens kostnader, särskilt för
ekonomiskt bistånd. Förslaget till nämndsbudget för arbetsmarknads- och socialnämnden är
tyvärr närmast innehållslös i det avseendet, vilket blir än mer uppenbart när föredragande
tjänsteman inte själv tror att budgeten kommer att kunna hållas.
Moderaterna hade ett annat budgetförslag i kommunfullmäktige än de styrande partierna, med
kraftfulla förslag för att få fler Malmöbor i arbete och minska nämndens kostnader. Vi yrkade
avslag på förslaget till nämndsbudget med hänvisning till vårt budgetalternativ i
kommunfullmäktige, 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)
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Reservation
ASN 2019-01-30
Ärende: ASN-2019-252
Nämndsbudget 2020
Sverigedemokraterna yrkade avslag på Nämndsbudget 2020 för ASN. Dels för att vi hade ett annat
förslag i kommunfullmäktige och för att våra förslag i sak skiljer sig mycket från de styrandes förslag
och budget.

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

Max Lundstam (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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Vänsterpartiet
Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden

Ärende: nr 18 / 2020-01-30/ Budget 2020
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om att bifalla budgetförslaget för 2020, till förmån för
budgetförslaget med våra tilläggsyrkanden.
I budgetförslaget för 2020 finns det flera frågetecken som gör det omöjligt att bifalla förslaget så som det är
utformat.
Där finns flera stora förändringar i budgetposterna i jämförelse med föregående års budget, utan att det
beskrivits vad dessa stora förändringar är föranledda av.
Bland annat föreslås en sänkning av posten ”övriga kostnader” i verksamhetsbudgeten för ASF med över 199
miljoner kronor, utan att det är specificerat vad man förväntar sig ska bidra till dessa besparingar.
På intäktsidan förväntas en minskning med 247 miljoner kronor utan att det beskrivs tydligt varför detta är att
förvänta.
Inom Hemlöshetsområdet förväntas kostnaderna att sjunka med cirka 218 miljoner utan att det specificeras på
vilket sätt detta ska gå till.
Inom Ekonomisk bistånd förväntas kostnaderna att minska med nära 200 miljoner samtidigt som vi gick back
med lika mycket under föregående år.
Det är helt uppenbart, vilket har påtalats av mig och Vänsterpartiet tidigare i alla sammanhang, att hela ASN
verksamheten är underfinansierad från Kommunfullmäktige och att budgeten inte på något sätt speglar de
faktiska behov som finns inom Malmö kommun.
Det är dock av stor vikt att om det nu måste göras stora besparingar och förändringar i den nya budgeten i
förhållande till föregående års budget, så måste det framgå väldigt tydligt varför dessa förändringar finns och
på vilket sätt de förväntas kunna uppnås.
Då jag efterfrågat information om detta, fick vi en muntlig redogörelse på nämnden om vad som döljer sig
bakom dessa stora budgetförändringar
Det är dock inte godtagbart att vi som förtroendevalda ledamöter ska besluta om stora neddragningar eller
budgetförändringar från föregående år utan att fått ta del av detta i skriftlig form, i god tid i förväg. Det räcker
inte med en muntlig föredragning för sittande nämnd, denna information måste finnas med i kommande års
budgetförslag.
Vi yrkar därför att vi inför kommande budgetärenden, får en mer utförlig information om vad som döljer sig
bakom siffrorna, i synnerhet då det handlar om stora förändringar. I annat fall kommer vi att yrka
återremiss, vilket var vår ursprungliga intention inför detta beslut, men som vi drog tillbaka då vi ansåg att
informationen nöjsamt klargjorde så mycket att vi avstod från att kräva detta.
I budgeten framgår det att lönekostnaderna för 2020 uppräknas med 1,9% på årsbasis och med 2,5% from
April. Budgeten tar inte höjd för ett löneavtal som kanske är lite mer realistiskt. Detta riskerar att budgeten inte
räcker till för all befintlig personal, utan kan leda till att vi tvingas till att minska på personal. Detta i en tid då vi
vet att det redan är en hårt slimmad organisation personalmässigt.
I sparbetinget på 1 % som är utlagt på varje avdelning och enhet finns inga undantag för neddragning av
personal. Det borde finnas direktiv på att personalneddragningar ska ses som en sista utväg och vara tydliggjort
i budgetarbetet.
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Under Målområde – Stadsutveckling och klimat finns en indikator på minskat flygande till cirka 358 000 km.
Vi efterfrågar en formulering i budgettexten där man understryker vikten av inte flyga mellan Malmö –
Stockholm/Göteborg i samband med tjänsteresor. Enligt kommundirektiven ska det vara minst 3 timmars vinst
enkel resa med flyg, vilket i normalfall aldrig kan uppkomma. Detta borde därför innebära att inga sådana
flygresor borde kunna göras, men ändå görs dem.
Yrkar därför att det ska tydliggöras i vår budgetplan att vi ska komma ner till så nära noll antal flygningar
inom vår förvaltning som möjligt och att det endast i undantagsfall kan göras sådana flygningar. Yrkar också
på att vi i nämnden får reda på hur många tjänsteflygningar till Stockholm/Göteborg som gjorts under 2019.
Malmö 2020-01-30
Mats Högelius
Ord ledamot V

