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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-04-30 kl. 09:00-12:00

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) (Deltagande på distans)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V) (Deltagande på distans)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S)
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på distans) ersätter Farishta
Sulaiman (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S) (Deltagande på distans)
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på distans)
Ulla Herbert (L) (Deltagande på distans)
Emma-Lina Johansson (V)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på distans)
Lars Eriksson (C) (Deltagande på distans)
Linus Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Malin Midler Norén (Sekreterare)
Pavlina Ekdahl (Sekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (Avdelningschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Helen Persson (Kommunal)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-05-08

Protokollet omfattar
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Underskrifter

Sekreterare

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

Malin Midler Norén
Ordförande

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

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

Helena Nanne
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Plan för begränsning av kostnadsökningar samt verksamhet i
balans med budget inom arbetsmarknads- och socialnämnden

ASN-2020-4714
Sammanfattning

Vid sammanträdet finns inget beslutsunderlag för nämnden att ta ställning till.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att, mot bakgrund av att
nämnden tagit del av det ekonomiska utfallet och helårsprognos efter de tre första
månaderna, samt att situationen med pågående Covid-19 sannolikt påverkar nämndens
ekonomiska utfall negativt, återkomma med en plan för att begränsa kostnadsökningen inom
nämndens verksamheter i syfte att minimera det befarade underskottet- och på sikt få balans
mellan verksamheten och de tilldelade ramarna.
2. Arbetsmarknads- socialnämnden beslutar att förvaltningen återkommer med en plan till
nämndens sammanträde i maj.
Yrkanden
Sedat Arif (S) yrkar att mot bakgrund av att nämnden tagit del av det ekonomiska utfallet och
helårsprognos efter de tre första månaderna, samt att situationen med pågående Covid-19
sannolikt påverkar nämndens ekonomiska utfall negativt, att nämnden uppdrar åt
förvaltningen att återkomma med en plan för att begränsa kostnadsökningen inom nämndens
verksamheter i syfte att minimera det befarade underskottet och på sikt få balans mellan
verksamheten och de tilldelade ramarna.
Helena Nanne (M) yrkar att förvaltningen återkommer till nämnden med en plan vid
sammanträdet i maj.
Ordförande finner att nämnden bifaller eget yrkande med Helenas Nannes (M)
tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
Ärende: Plan för begränsning av kostnadsökningar samt verksamhet i
balans med budget inom arbetsmarknads- och socialnämnden
ASN-2020-4714
Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi är i fritt fall med växande underskott och skarp
kritik från Malmö stads revisorskollegium. Redan efter årets första tre månader var prognosen
ett samlat underskott på 368 miljoner kronor, med en uppenbar risk för ytterligare underskott
inom ekonomiskt bistånd med tanke på den rådande situationen på arbetsmarknaden.
För detta krävs skarpa åtgärder för att minska nämndens kostnader och få fler Malmöbor i
arbete. Det handlar om såväl akuta åtgärder som sänker utgifterna på kort sikt som långsiktiga
och strukturella åtgärder som säkerställer en långsiktigt hållbar ekonomi.
Moderaterna och Centerpartiet hade sett fram emot en diskussion och beslut om begränsning
av arbetsmarknads- och socialnämndens kostnadsökningar. Så blev aldrig fallet, eftersom
ärendet inte var färdigberett i tid för att ge arbetsmarknads- och socialnämndens ledamöter och
ersättare en möjlighet att sätta sig in i förvaltningens förslag innan beslut. Vi har givetvis
förståelse och respekt för att arbetsmarknads- och socialförvaltningen har en hög
arbetsbelastning och inte minst nu under rådande coronapandemi, men det är beklagligt att de
åtgärder som krävs mer än någonsin tidigare nu får behandlas och beslutas en månad senare än
planerat.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)

