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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-12:50

Plats

Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) (Deltagande på Teams)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Lars Eriksson (C) ersätter Joacim Ahlqvist (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S) (Deltagande på Teams)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på Teams)
Ulla Herbert (L) (Deltagande på Teams)
Emma-Lina Johansson (V) (Deltagande på Teams)
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på Teams)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på Teams)
Felicia Siecke (SD) (Deltagande på Teams)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Arjana Nikqi (Nämndsekreterare)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Luisa Hansson (Ekonomichef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§272

Underskrifter

Sekreterare

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

Arjana Nikqi
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Riktlinjer för ekonomisk styrning ASN

ASN-2020-8321
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antar varje år, som en del av budgeten, riktlinjer för ekonomi.
Dessa riktlinjer reglerar hur Malmö stads ekonomiska styrning ska fungera för att skapa en
god ekonomisk hushållning. I kommunfullmäktiges riktlinjer beskrivs även att nämnder och
bolag ska upprätta egna riktlinjer för ekonomisk styrning i syfte att bedriva en välfungerande
och effektiv verksamhet.
Förvaltningen har, i samverkan med stadskontoret, upprättat förslag till riktlinjer för
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 189.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner och antar riktlinjer för ekonomisk
styrning.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att varje år återkomma med revidering av riktlinjer för ekonomisk styrning efter att
kommunfullmäktige har beslutat om ramarna.
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i uppdrag att varje år återkomma med revidering av riktlinjer för
ekonomisk styrning efter att kommunfullmäktige har beslutat om ramarna.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Helena Nannes (M) tilläggsyrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande mot Mats Högelius
(V) bifallsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller Mats Högelius (V) bifallsyrkande.
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Helena Nannes (M)
tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller Helena Nannes (M) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.

4

Beslutsunderlag





§189 Riktlinjer för ekonomisk styrning ASN
G-Tjänsteskrivelse Ekonomisk styrning
Ekonomistyrningsprinciper ASN, 20200810
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-8321

Riktlinjer för ekonomisk styrning ASN
Vi yrkar avslag på ärendet och det med anledning av följande:
En nämnd kan vara befriad från resultatansvar för delar av sin verksamhet. Att nämnden är befriad
för det ekonomiska resultatet innebär att den inte behöver ta ansvar för eventuella
budgetunderskott som uppstår under aktuellt år. Nämnden har dock ett ansvar att även inom dessa
områden bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet och vidta nödvändiga åtgärder.
Arbetsmarknads- och socialnämnden är befriad från resultatansvar för ramarna för ekonomiskt
bistånd, hemlöshet och statsbidrag flyktingar.

Med anledning av ovan valde vi Sverigedemokrater att yrka avslag på ärendet.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Riktlinjer för ekonomisk styrning
ASN-2020-8321
Moderaterna och Centerpartiet har inget att invända i sak mot förslaget till riktlinjer för
ekonomisk styrning. Det är givetvis rimligt att sådana finns och arbetsmarknads- och
socialnämnden måste vidta alla tänkbara åtgärder för att sänka nämndens kostnader och få
ordning på ekonomin.
Stora delar av riktlinjerna bygger på att arbetsmarknads- och socialnämnden redan på förhand
är befriade från resultatansvar för såväl ekonomiskt bistånd som hemlöshet. Det är en orimlig
ordning som bygger på föreställningen att nämnden inte kan påverka dessa kostnader – en
uppenbar felaktighet. Det beslutet fattas dock av kommunfullmäktige och kan inte ändras vid
detta beslut i nämnden.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade dock på att arbetsmarknads- och socialnämndens
riktlinjer för ekonomisk styrning ska upp för beslut i nämnden efter varje budgetbeslut i
kommunfullmäktige, då frågan om befrielse från resultatansvar hanteras årligen i
budgetbeslutet. Detta blev också nämndens beslut.
Det är givetvis vår förhoppning att kommunfullmäktige inom en snar framtid fattar ett klokt
beslut och låter arbetsmarknads- och socialnämnden få ta ansvar för sin verksamhet och
ekonomi fullt ut.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)

