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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-11 kl. 09:01-10:07

Plats

Kungsgatan 13 / Teams

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Hansson (S)
Pernilla Hagen (S)
Joacim Ahlqvist (C)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-03-18

Protokollet omfattar

§68

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne
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Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens
betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46

ASN-2021-802
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit den statliga offentliga utredningen En
gemensam angelägenhet på remiss. Utredningen utgör jämlikhetskommissionens betänkande
och beskriver hur ojämlikhet uppstår och fungerar samt dess konsekvenser samt presenterar
överväganden och förslag för ett mer jämlikt Sverige.
Jämlikhetskommissionens betänkande spänner över en rad politikområden. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen anser sammantaget att de förslag i utredningen som har beröring till
förvaltningens verksamhetsområden är relevanta och tydligt kopplade till förvaltningens
utmaningar. Förvaltningen ställer sig positiv till huvuddelen av utredningens förslag inom
politikområdena arbetsliv, mottagande och integration, bostäder och grannskap,
konsumentpolitik, transfereringar barn och familj samt arbetsrelaterade trygghetssystem.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till yttrande
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Kommunstyrelsen
Yrkanden
Joel Laguna (L) yrkar på att yttrandet ska ändras så att "där Försäkringskassan bedöms vara
särskilt lämpade" stryks i sjunde stycket på sidan 7.
Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag till beslut med Joel Lagunas
(L) ändring.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse efter AU ASN210325 - Jämlikhetskommissionens betänkande
Yttrande efter AU ASN210325 - Jämlikhetskommissionens betänkande
En gemensam angelägenhet volym 1 - Betänkande av Jämlikhetskommissionen
En gemensam angelägenhet volym 2 - Betänkande av Jämlikhetskommissionen
Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet ,SOU 2020:46

