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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:
1. Att ge arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag i samarbete med hälsa-, vårdoch 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.
2. 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.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 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 och
återrapportera till nämnden i maj.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden anser det andra förslaget vara besvarat.
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.
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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.
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
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