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Ärende väckt av Helena Nanne (M): Låt bidragstagare avlasta
vården och den gröna näringen under krisen

ASN-2020-6044
Sammanfattning

Helena Nanne (M) har väckt ärendet: Låt bidragstagare avlasta vården och den gröna näringen under
krisen.
Nämndsinitiativet förslår att arbetsmarknads- och socialnämnden ska besluta:
Att ge arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag i samarbete med hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen anordna en snabbutbildning för mottagare av ekonomiskt bistånd i
syfte att de ska kunna arbeta inom äldreomsorgen, i en omfattning som motsvarar behovet av
arbetskraft.
Att ge arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att i samarbete med LRF och andra
relevanta aktörer rusta mottagare av ekonomiskt bistånd och matcha dessa till arbete inom de
gröna näringarna, i en omfattning som motsvarar behovet av arbetskraft.
Yrkanden
Mats Högelius (V) yrkar avslag till Helena Nannes (M) förslag.
Ordförande Sedat Arif (S) yrkar med instämmande av Ann-Marie Hansson (S) att
förvaltningen tillsammans med andra berörda förvaltningar ska undersöka möjligheten att
anordna en snabbutbildning för mottagare av ekonomiskt bistånd i syfte att de ska kunna
arbeta inom äldreomsorgen. Ordförande Sedat Arif (S) yrkar med instämmande av AnnMarie Hansson (S) att det andra yrkandet ska anses vara besvarat.
Helena Nanne (M) yrkar att förvaltningen ska återrapportera i ärendet till nämnden i maj och
med det bifall till ordförandens förslag vad gäller det första yrkandet. Helena Nanne (M)
yrkar avslag till ordförandens förslag vad gäller det andra yrkandet.
Ordförande Sedat Arif (S) yrkar bifall till Helena Nannes (M) tilläggsyrkande, om att ärendet
ska återrapporteras i maj.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag vad gäller det första yrkandet.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till ordförandens förslag vad gäller det andra yrkandet.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar bifall till ordförandens förslag vad gäller det första yrkandet. Joacim
Ahlqvist (C) yrkar avslag till ordförandens förslag vad gäller det andra yrkandet.
Janne Grönwall (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag vad gäller det första yrkandet.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att ställa proposition på förslagen var för sig. Nämnden godkänner
beslutsgången.
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Ordförande ställer proposition på eget yrkande med tilläggsyrkande av Helena Nanne
(M) mot Mats Högelius (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller eget
yrkande med tilläggsyrkande av Helena Nanne (M).
Ordförande ställer proposition på eget yrkande, om att förslag två ska anses vara besvarat,
mot Helena Nannes (M) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller eget
yrkande.
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) reserverar sig muntligt mot det andra beslutet.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig muntligt mot det andra beslutet.
Beslutsunderlag



Nämndsinitiativ
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30: Ärende 30. Nämndsinitiativ “Låt bidragstagare
avlasta vården och den gröna näringen under krisen”

Moderaterna i Malmö kräver att de som får försörjningsstöd ska erbjudas jobba inom gröna
näringar och vården efter att de gått någon kortkurs. Det vård- och omsorgspersonal gör
inom vården kräver mycket mer adekvat yrkesutbildning och kvalificerad personal. Det finns
dock ett stort behov inom dessa näringar och yrken, beroende på den pågående
Corona-epidemin. Den löser vi inte med att snabbrekrytera outbildad personal från gruppen
försörjningsbidragstagare.
Vi i Vänsterpartiet vill hellre se ett slut på nedskärningar och privatisering inom vården och
istället anställa fler i riktiga jobb med löner som man kan leva på. Vi tror inte, till skillnad mot
moderaterna, att lösningen på alla problem är att de som har lägst löner och minst trygghet
skall få det ännu sämre och de som redan är rika skall få stora lättnader.
Det finns tyvärr tendenser till att alltid öka kraven på gruppen försörjningsstödstagarna. Det
har redan krav på sig att öka jobb. Därför är detta ett märkligt krav, då vi har förstått att
samtliga försörjningsstödstagare som har arbetsförmåga alltid matchas mot befintliga
arbeten och lämpliga kompletteringsutbildningar genom Arbetsmarknadsavdelningens
försorg. Detta innebär att personer från denna grupp regelbundet matchas mot dessa jobb
som moderaterna nu vill värna om. Är de kvalificerade så får de jobben, annars inte. Nu ökar
dessutom gruppen arbetslösa drastisk varför möjligheterna att få kvalificerad och i bästa fall
redan utbildad personal kommer att öka.
Till skillnad från Moderaterna så har vi inom Vänsterpartiet full tilltro till att medarbetarna
inom Arbetsmarknadsavdelningen gör allt de kan för att stötta sina klienter fram till arbete.
Vi ser inte att ytterligare incitament behövs.
Därför yrkade vi på att avslå Moderaternas nämndinitiativ. Då vårt yrkande föll, reserverar vi
oss mot beslutet.
Malmö 30 april 2020
Mats Högelius, ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson, ersättare

