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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-24 kl. 09:00-12:15

Plats

Kungsgatan 13 & Teams

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Anders Nilsson (S)
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Simon Enqvist (SD)
Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Felicia Siecke (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Pia Lonnakko (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Lene Cordes (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Jonas Magnusson (Enhetschef)
Petra West Stenkvist (Enhetschef)
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)

Utses att justera

Helena Nanne

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Justeringen

2021-03-03

Protokollet omfattar

§85

3

§

85

Ärende väckt av Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende barns
bostad först

ASN-2021-2398
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar ärendet till arbetsmarknads- och
socialförvaltningen för skyndsam beredning.
Yrkanden
Sedat Arif (S) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att bereda ärendet skyndsamt.
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande ställer proposition på Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller Sedat Arifs (S) yrkande.
Reservationer
Simon Enqvist (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag



Miljöpartiet - Nämndinitiativ barns bostad först
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: -

Ärende väckt av Miljöpartiet - Nämndinitiativ avseende barns bostad först
Sverigedemokraterna kan inte stödja något samarbete med organisationer som ger aktiv hjälp till
personer för att fortsatt hålla sig gömda för myndigheter i Sverige.
Stadsmissionen har under 2020 avslöjats att ingå i en tills dess hemlig organisation, vars syfte varit
att ge ekonomiskt och materiellt stöd till personer som vistas olovligt i landet.
Stadsmissionen är delvis finansierad med skattemedel, och det är därför synnerligen allvarligt ifall
dessa pengar går till medhjälp att bryta mot svensk lagstiftning.
Då Stadsmissionen är en av de verksamma parterna av Barns bostad först är det därför omöjligt för
oss att stödja projektet.
Sverigedemokraterna yrkade därför på att nämndsinitiativet skulle avslås.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss därför mot beslutet.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)
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