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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-21 kl. 09:00-11:30

Plats

Kungsgatan 13, hörsalen 317

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)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Simon Enqvist (SD)
Max Lundstam (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
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)
Lars Eriksson (C)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Rebecca Bichis (avdelningschef)
Lene Cordes (avdelningschef)
Sara Kleijsen Åhlander (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekretarere)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-02-28
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§

55

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2019

ASN-2019-17575
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap 6 h § SoL lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut samt över hur många gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts.
Nämnden ska enligt 16 kap 6 g-f §§ SoL rapportera detsamma till kommunens revisorer samt
anmäla när ett tidigare rapporterat beslut har verkställts.
I aktuell rapport som avser fjärde kvartalet 2019 rapporteras tio ej verkställda beslut och ett
beslut gällande gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen då
verkställigheten avbröts. Det finns totalt nio gynnande beslut som tidigare anmälts in som ej
verkställda men som under kvartalet har verkställts. Tre av dessa beslut är efterrapporteringar
från kvartal tre samt från kvartal två år 2018.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 34.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 4
2019 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL kvartal
4 2019 och överlämnar den till revisorskollegiet.
Beslutsunderlag
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