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Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
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Årsanalys 2019

ASN-2019-17581
Sammanfattning

Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av det ekonomiska utfallet, uppföljning
av nämndens mål samt redogörelse för viktiga händelser i verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och
resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår till -122 miljoner kronor. Resultatet
för ekonomiskt bistånd uppgår till -199 miljoner kronor. Inom hemlöshetsramen redovisas
ett underskott om 55 miljoner kronor och inom ramen för statsbidrag till flyktingar ett
överskott om 70 miljoner kronor.
I Nämndsbudget 2019 antog arbetsmarknads- och socialnämnden 17 nämndsmål som
omfattar samtliga kommunfullmäktigemål. Sammantaget bedöms tre mål ha uppnåtts och 14
mål ha delvis uppnåtts.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 25.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner årsanalys 2019 och skickar den 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.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Max Lundstam (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag








§25 Årsanalys 2019
G-Tjänsteskrivelse - Årsanalys 2019
Årsanalys Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019, version efter AU
Bilaga 1. Uppföljning av åtaganden ASF 2019
Bilaga 2. Uppföljning av arbetsmiljön
Bilaga 3. Aktiva åtgärder
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: Årsanalys 2019
ASN-2019-17581
Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi är allt annat än en framgångssaga. Nämndens
kostnader kan närmast beskrivas som svarta hål, där underskotten växer för varje år. Samtidigt
drabbas Malmöborna varje dag av det utanförskap som skapats efter decennier av
socialdemokratisk bidragspolitik.
Moderaterna och Centerpartiet har vid flertalet tillfällen under 2019, och många år tillbaka, lagt
mängder av förslag för fler Malmöbor i arbete med egen bostad och därmed minskade kostnader
för nämnden. Socialdemokraterna och Liberalerna har vid varje tillfälle varit ointresserade av
att vidta de kraftfulla åtgärder som behövs.
Det totala underskottet för nämnden uppgår till 306 miljoner kronor. De tre stora ramar, som
tillsammans utgör nämndens verksamhet som riktas till Malmöborna, har tillsammans ett
underskott på 376 miljoner kronor. Detta har inte ens arbetsmarknads- och socialnämnden ett
ekonomiskt ansvar för. Istället tillåts kostnaderna skena år efter år och för varje krona blir
avståndet mellan utanförskapet och arbetsmarknaden större för varje krona.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2020-02-21
Årsanalys 2019
Diarienr: ASN-2019-17581
Vi ser med oro på det stora underskottet i nämnden. Det är inte hållbart att nämnden år
efter år dras med stora underskott. Därför välkomnar vi att kommunstyrelsen har gett
stadskontoret i uppdrag att tillsammans med förvaltningen göra en översyn av
nämndens ekonomi. Det är också värt att komma ihåg att bakom siffrorna finns hårt
arbetande socialsekreterare som varje dag gör sitt bästa för att hjälpa Malmöbor som är
i behov av stöd. Politikens uppgift är även i fortsättningen att ge våra socialsekreterare
förutsättningar att genomföra sitt livsviktiga jobb.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot
Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt, ersättare

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 19/2020-02-21/ Årsanalys 2019
Ännu ett bokslut och årsrapport för ASN har presenterats som visar ett sammanlagt
underskott på över tre hundra miljoner kronor. Detta trots att olika former av
effektiviseringar och besparingar har genomförts av förvaltningen och nämnden under de
senaste åren.
Det har sagts flera gånger från oss i Vänsterpartiet på nämndesammanträdena, att hela
verksamheten från början har varit underfinansierad. Trots att verkligheten i Malmö har
förändrats drastiskt under flera år så har man inte tagit höjd för detta fullt ut i
budgetberedningen.
I sin iver att ständigt spara pengar så har inte full kostnadstäckning beviljats, utan
nedskärningar har gjorts med samma hand som nya budgetpengar har fördelats. Allt för att
maskera att det egentligen handlar om neddragningar trots att den nya budgeten har ett
något högre belopp än året innan.
Det har inneburit att ASN inte har fått full kostnadstäckning för de ökade kostnader man har
beräknat och ännu mindre har man visat vilja till att justera den sedan flera år alldeles för
låga budgeten för hela ASF.
Det måste till en genomgång och analys av Malmö stads faktiska behov av resurser för hela
verksamheten inom ASF. Det går inte längre att lappa och laga på en redan
verklighetsfrånvänd budget.
Nu gäller det att backa, analysera, göra rätt och göra om så att ASN och ASF kan få en
realistisk budget att arbeta utifrån framöver.

Mats Högelius
Ledamot V
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Särskillt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: ASN-2019-17581
Årsanalys 2019
I årsanalysen för 2019 står det helt klart att styret i Malmö åter igen misslyckats med att driva igenom
förbättringar inom Malmö stad.
Man fortsätter på den inslagna vägen med både ineffektiva och dyra satsningar, många av vilka
historiskt har haft en låg eller negativ effekt på välfärden för Malmös invånare.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd som betalas ut fortsätter att öka år för år och trots lågt satta
ambitioner misslyckas man ändå med att uppnå samtliga uppsatta mål när det kommer till att få
Malmöbor självförsörjande.
Vi kan också dessvärre konstatera att fokuset på hög-subventionerade arbetstillfällen fortsätter.
Extratjänster är enormt dyra för kommunen och har en bevisat låg effekt för att få in människor på den
ordinarie arbetsmarknaden efter det att subventioneringen avslutats. Samtidigt tränger kostnaderna för
dessa tjänster undan andra mer kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder som kan uppvisa bättre
resultat på sikt. Det är också viktigt att understryka att extratjänsterna också skapar en obalanserad
situation för de människor som för närvarande är korttidsarbetslösa, då de inte får möjligheter att
konkurrera om arbetsplatser på lika villkor.
Det går även att konstatera att trots uppfyllda mål inom ”En trygg stad” så känner Malmöborna sig
fortfarande historiskt sätt väldigt otrygga i det offentliga rummet.
Trotts en minskning av det absoluta antalet brott i Malmö har de våldsbrott som begås blivit både
grövre och kommit betydligt närmre vanliga människor i staden.
Majoriteten av Malmöborna är fortfarande oroliga över att utsättas för brottslighet och nästan en
femtedel har under året avstått någon form av aktivitet på grund av rädsla över att bli utsatt för brott.
Sverigedemokraterna har flertalet gånger påpekat den bristande verklighetsförankringen som råder
hos den nuvarande politiska ledningen i Malmö stad, där samhällsviktiga tjänster sparas in på till
förmån för insatser med låg långtidsavkastning men som har högt politiskt kapital, och där de vanliga
Malmöbornas trygghet och välfärd bortprioriteras för ideologiskt poängplockande som workshops i
intersektionalitet och ”normkreativa förhållningssätt”.
Malmö och Malmöborna förtjänar bättre.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)

