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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

2020-02-21

Protokollet omfattar

§57

Underskrifter

Sekreterare

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

Agnes Löfgren
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Revidering av delegationsordning

ASN-2019-12615
Sammanfattning

I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av
nämndens beslutanderätt åt t.ex. ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson som är anställd
på förvaltningen.
Utifrån nya regler i LVU som rör omhändertagande för tillfällig vård av barn som har
hemvist i ett annat land än Sverige, föreslås nya beslut läggas till och några beslut ändras i
delegationsordningen.
Det har uppdagats att det saknas delegation på beslut om att avge yttrande till allmän domstol
om utländska vårdnadsavgöranden och om överflyttning av barn, och därför föreslås det
läggas till delegationsordningen.
Det finns behov av förtydligande i delegationsordningen vad gäller delegat för beslutet Beslut
i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap. 39 § KL).
Nuvarande formulering av delegat: Ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande i
nämnden föreslås ändras till: Ordförande, (vid ordförandens förfall) vice ordförande och (vid
vice ordförandens förfall) 2:e vice ordförande i nämnden.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger till punkterna 11.30, 12.2 och 12.15 och i
delegationsordningen enligt förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ändrar i punkterna 12.13, 12.14 och 20.2 i
delegationsordningen enligt förslag.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att den reviderade delegationsordningen
gäller från och med den 21 februari 2020.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Särskilda yttranden
Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Avdelningschefer

Enhetschefer barn och familj
Enhetschef familjerätten
Enhetschef social jour
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: ASN-2019-12615

Revidering av delegationsordning
Sverigedemokraterna anser att det är alltför många ärenden som är av vikt där
beslutanderätten delegerats till arbetsutskott, myndighetsutskott eller
tjänstepersoner.
Exempel på sådana ärenden är medgivande till privatplacering, godkännande av
familjehems och jourhems lämplighet, återkrav av ekonomiskt bistånd, eftergift av
ersättningsskyldighet, yttranden till IVO, anmälan till IVO, medgivande att ta emot ett
barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det, Lämna ut uppgifter till
Polismyndigheten, beslut att återkalla serveringstillstånd m.m.
Nämnden bär ett ansvar för alla beslut som tas på delegation. På senaste tiden har
många skandaler briserat där besluten som orsakat skandalen tagits på delegation.
Sverigedemokraterna anser att beslut av större vikt, eller beslut som kan uppfattas
som kontroversiella, ska tas av hela nämnden.

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)

