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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)
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Fördelning av extra medel

ASN-2020-3573
Sammanfattning

Efter att nämndens budget har fastställts, har kommunbidraget ökats med 8 000 tkr efter
beslut i kommunfullmäktige 2020-02-27, § 43.
Beslutet avser del av de så kallade extra välfärdsmiljarderna.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200416, § 86.
Beslut

1. Arbetsmarknad- och socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till Fördelning av
extra medel 2020.
Yrkanden
Mats Högelius (V) yrkar på följande tillägg till arbetsutskottets förslag: Att de extra medel
som nämnden blivit tilldelad ska användas för att snarast möjligt starta upp ny verksamhet,
under förutsättning att det är att öka nämndens insatser vad det gäller att överta extern
verksamhet i egen regi, stärka arbetet med ungdomar och möta den ökade arbetslösheten.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Mats Högelius
(V) tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Mats Högelius (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag






§86 Fördelning av extra medel
G-Tjänsteskrivelse- fördelning av extra medel
G-Tjänsteskrivelse Fördelning av medel år 2020 med anledning av aviserade ökade
generella statsbidrag
Protokollsutdrag §43 Fördelning av medel år 2020 med anledning av aviserade
ökade generella statsbidrag
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30: Ärende 20. Fördelning av extra medel
ASN-2020-3573

Vänsterpartiet yrkade vid dagens nämndsmöte på pengarna som utdelats av
kommunstyrelsen skulle fördelas till nämndens verksamheter. Vi yrkade på att pengarna
användas för att snarast möjligt för att starta upp ny verksamhet, under förutsättning att det
är att öka nämndens insatser vad det gäller att överta extern verksamhet i egen regi, stärka
arbetet med ungdomar och möta den ökade arbetslösheten. Vi ser inte att det är en lämplig
åtgärd att lägga pengarna på hög. Vi är övertygad om att det skulle komma verksamheten till
gagn och dessutom vara i enlighet med vad pengarna som avsatts är till för.
Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 30 april 2020
Mats Högelius, ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson, ersättare
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Särskillt Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
Ärende: ASN-2020-3573

Fördelning av extra medel
Malmö befinner sig under rådande omständigheter i en synnerligen utsatt situation. Kostnaderna har
under flera år fortsatt öka. Trots styrningens uttalade intentioner om att minska utgifterna inom
nämndens ansvarsområde har omkostnaderna kontinuerligt spillt över budgetramarna. Vi finner oss
nu därför i en sits där vi står dåligt rustade för att hantera konsekvenserna av en så omvälvande
händelse som Corona-krisen utgör.
De extra medel som tillkommer nämnden från de så kallade välfärdsmiljarderna är välkomna och
kommer absolut komma till användning, men Sverigedemokraterna vill understryka att medel
motsvarande dessa utan svårighet hade kunnat sparats in flera gånger om ifall de styrande partierna
sedan tidigare tagit ett större ansvar och minskat anslagen till icke essentiella verksamheter så som vi
flera gånger förordat.
Då hade vi idag haft en betydligt bättre ekonomisk utgångspunkt och därmed större möjligheter till att
hantera den pågående krisen och de följdverkningar som den innebär.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2020-04-30
Fördelning av extra medel
Diarienr: ASN-2020-3573
Nämnden har en svår ekonomisk situation. Prognoserna visar ett stort underskott och
förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma till nämnden med en åtgärdsplan.
Miljöpartiet såg till att nämnden fick ta del av de statliga välfärdsmiljarderna som
skickades till kommuner och regioner. Miljöpartiets utgångspunkt har varit att
pengarna ska användas till förebyggande insatser. En utökning av öppenvård i egen regi
är en klok insats som både minskar det mänskliga lidandet och sparar pengar på sikt.
Klokt använt kan 8 miljoner göra en stor skillnad. Att öka öppenvården är ett steg på
vägen mot att omvandla socialtjänsten till organisation med fokus på det förebyggande
arbetet.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot
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