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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

2020-02-06

Protokollet omfattar

§19

Underskrifter

Sekreterare

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

Alice Berg
Ordförande

...........................................
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Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne
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Förslag till intern kontrollplan 2020

ASN-2019-17579
Sammanfattning

Intern kontroll handlar om att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en
tillförlitlig ekonomisk rapportering, tillförlitlig information om verksamheten samt att
verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att
säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga
fel.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska varje år anta en intern kontrollplan. I planen samlas
de direktåtgärder och granskningar som ska utföras under året.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200116, § 9.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner intern kontrollplan 2020 för
arbetsmarknads- och socialnämnden med de av arbetsmarknads- och socialnämndens
arbetsutskotts godkända tillägg.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar intern kontrollplan 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






§9 Förslag till intern kontrollplan 2020
G-Tjänsteskrivelse - Förslag till intern kontrollplan 2020
Internkontrollplan ASN 2020 reviderad efter ASNAU 200116
Bilaga - Riskanalys 2020 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-30
Ärende: Punkt 20. Förslag till intern kontrollplan 2020

Sverigedemokraterna välkomnar många utav granskningarna som presenteras i
förslaget till intern kontrollplan för år 2020.

Det är välkommet att nämnden avser granska bristande tillgång till familjehem, som
berör en väsentlig del utav nämndens ansvar och syfte. Vidare är det bra att
nämnden avser granska risken för att misstänkta bidragsbrott inte polisanmäls.
Malmö stad är speciellt utsatt för bidragsbedrägeri och det bör självfallet inte
möjliggöras eller uppmuntras från kommunala verksamheter.

____________________________
Simon Enqvist

____________________________
Linus Nilsson

Med instämmande av
____________________________
Max Lundstam

____________________________
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-30
Ärende: Förslag till intern kontrollplan 2020
ASN-2019-17579
Förslaget till intern kontrollplan för 2020 innehåller flera viktiga kontrollmoment för att försöka
säkerställa ordning och reda, inte minst i arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi och
utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Stadsrevisionens granskning av verksamheten
ekonomiskt bistånd konstaterar ett antal omfattande brister och även om planen för intern
kontroll 2020 innehåller ett antal moment som rör just det som revisionen kritiserar är vi
bekymrade över förvaltningens möjlighet att åtgärda de enorma brister som finns. Det saknas
ett strukturerat arbete med att förebygga och identifiera fusk och bedrägerier, det genomförs
inte riktade kontroller där socialtjänsten misstänker att fusk och bedrägerier förekommer och
det görs inte en tillräcklig uppföljning och analys av nämndens kostnader. För att få ordning på
detta saknas också kraftfulla insatser från de styrande partierna för att få fler Malmöbor i arbete
och minska arbetsmarknads- och socialnämndens kostnader.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

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

Claes Holmerup (M)

