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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-30 kl. 09:00-11:30

Plats

Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (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)
Joacim Ahlqvist (C)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Linus Nilsson (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Max Lundstam (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)
Luisa Hansson (avdelninsgchef)
Lotta Heckley (förvaltningscontroller)
Kenneth Sandgren (controller)
Hélen Persson (personalföreträdare kommunal)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen
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Uppföljning av intern kontrollplan 2019

ASN-2019-17580
Sammanfattning

I januari 2019 antog arbetsmarknads- och socialnämnden en intern kontrollplan för 2019.
Planen innehöll årets granskningar och direktåtgärder. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har följt upp planen och sammanställt resultatet av årets granskningar och
direktåtgärder.
I samband med årsuppföljningen har den årliga översynen av nämndens Regler och
anvisningar för arbetet med intern kontroll genomförts. Förvaltningen har bedömt nämndens
regler och anvisningar som ändamålsenliga och inga förändringar föreslås.
Kommunstyrelsen har beslutat om kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av
nämndernas interna kontroll. I ärendet finns arbetsmarknads- och socialnämndens
utvärdering för 2019 bifogad.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200116, § 8.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2019.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner självskattning av intern kontroll 2019 för
arbetsmarknads- och socialnämnden.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder uppföljningen till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Linus Nilsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag
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Särskillt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-30
Ärende: ASN-2019-17580
Uppföljning av intern kontrollplan 2019

I uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019 förekommer allvarliga brister i flera av
punkterna.
Sverigedemokraterna ser mycket bekymmersamt på att de åtgärder som implementeras ofta inte
motsvarar behovet eller ger konkreta förslag på förbättringar.
(5.2) Malmö stad har som en konsekvens av den oansvariga politik som styret i Malmö fört under
många år, hamnat i en ohållbar situation där vi har en lång kö med barn och ungdomar som är i behov
av familjehemsplaceringar som inte finns. Vidare ser vi en även en risk att jakten på fler familjehem
kan leda till att olämpliga boenden ordineras som familjehem.
Det är också av vikt att anmärka på att det inte verkar finnas en konsekvent inställning till arbetet med
placeringar på de olika socialtjänstavdelningarna. Att alla de utvalda avdelningarna tolkat
instruktionerna olika och haft egna arbetssätt kring de olika insatserna är starkt oroväckande.
(5.5) Enligt uppföljningen har inte kontroll av folkbokföringsuppgifter utförts strax under 30 procent av
ärendena varav hälften av dessa har missats på grund av bristande rutiner. Med tanke på att det
framkommit under det senaste året att mycket grova och omfattande bedrägerier genomförts runt om i
landet där undermåliga kontroller och slapphänt handläggning har fått till följd att miljontals kronor
ekonomiskt bistånd betalats ut till kriminella personer, måste detta anses vara en mycket allvarlig brist.
(5.19) Förekomsten av en relativt hög andel ärenden av otillåten påverkan inom förvaltningen är
oroande.
Hot våld och trakasserier är alltid extremt allvarliga händelser. Var femte person i undersökningen har
blivit utsatt för verbala hot och trakasserier samt att en av tjugo blivit utsatta för fysiska påhopp på
antingen deras person eller egendom. Vidare uppger en av fyra personer att de känner sig otrygga på
sin arbetsplats och tre av tio som varit med om ett försök till otillåten påverkan var inte nöjda med det
stöd de fått. Sammantaget visar på ett stort problem inom förvaltningens arbete mot otillåten
påverkan.
Uppföljningen av 2019 års kontrollplan visar tydligt på att Malmö är en stad i djup kris även om man
försöker framställa verkligheten i ett bättre ljus genom skönmålning.
Det är uppenbart att den nuvarande politiken aggraverar situationen mer för varje år och att det
behövs en ny realistisk politik för att komma till rätta med de stora problem som Malmös styre åsamkat
staden.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-30
Ärende: Uppföljning av intern kontrollplan 2019
ASN-2019-17580
Uppföljningen av intern kontrollplan för 2019 visar på ett antal brister som är ytterst allvarliga,
till exempel den risk som handlar om otillräckligt beslutsunderlag för ekonomiskt bistånd.
Granskningen visar att 9,4 procent av de ärenden som kontrollerats har saknat underlag om
aktivitet och planering samt att 27 procent har saknat dokumenterade och kontrollerade
folkbokföringsuppgifter.
Samtidigt har stadsrevisionen granskat verksamheten ekonomiskt bistånd och konstaterat ett
antal omfattande brister. I rapporten beskrivs bland annat hur arbetsmarknads- och
socialnämnden saknar ett strukturerat arbete med att förebygga och identifiera fusk och
bedrägerier samt att det inte genomförs riktade kontroller där socialtjänsten misstänker att fusk
och bedrägerier förekommer. I den kontexten är det som framkommer av uppföljningen av
intern kontroll särskilt bristfälligt.
Malmö stads kostnader för ekonomiskt bistånd uppgick under 2019 till hela 1,1 miljarder
kronor, ett belopp som ökar varje år och gör Malmö till landets största utbetalare av ekonomiskt
bistånd. För alla skattebetalare och för alla de som lever i Malmös utanförskap och
bidragsberoende är det avgörande att varje krona som betalas ut i bidrag ska göra det till någon
som har rätt till det och varken mer eller mindre än vad lagstiftningen kräver. Det är uppenbart
inte verkligheten i vår stad.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

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

Claes Holmerup (M)

