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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-11 kl. 13:00-14:07

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Andréas Schönström (S)
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2019-09-23

Protokollet omfattar

§210
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Avrop från Jobbpakten

STK-2019-961
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom
sin förvaltningsledning ansöker om att få avropa totalt 9 610 tkr från kommunstyrelsen
avseende de insatser kopplade till Jobbpakten som nämndernas förvaltningar har genomfört
och planerar att genomföra under 2019. Stadskontoret bedömer insatserna väl motsvarar
intentionerna i Jobbpakten och förordar att ansökningarna beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar arbetsmarknads- och socialnämnden 6 120 tkr och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3 490 tkr avseende insatser kopplade till
Jobbpakten som har genomförts och planeras att genomföras under 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker från stadskontorets budget inom
enheten Arbetsmarknad och migration för 2019, varav 7 810 tkr från anslag för
Jobbpakt och 1 800 tkr från anslag för Sommarpraktik för unga.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag med instämmande av Charlotte Bossen (C).
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) reserverar
sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 12.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 13.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen,
avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 190902 §493
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Avrop från Jobbpakten
Arbetsmarknads- och socialnämnden 190827 §277 med Särskilt yttrande (SD) och
(M+C)
Tjänsteskrivelse ASN 190827 - Avrop Jobbpakten
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Avrop jobbpakt 2019 G
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Reservation

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 15: Avrop från jobbpakten
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på att bevilja Arbetsmarknads- och socialnämnden
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avrop av medel från Kommunstyrelsen avseende
insatser kopplade till jobbpakten.
För Centerpartiet och Moderaterna i Malmö är hushållningen med de gemensamma ekonomiska
resurserna en av de mest fundamentala delar av politikernas uppdrag.
Nämnderna måste kunna förväntas hålla de budgetramar för vilka man har blivit tilldelade att
följa. Jobbpakten är arbetsmarknads- och socialnämndens huvuduppdrag och nämnden måste
kunna förväntas finansiera denna inom den egna budgetramen.
Att gå utanför denna ram och anmäla till kommunstyrelsen om extra medel för jobbpakten är
kortsiktigt och visar på styrets respektlösa hantering av kommunens finanser.
Vill man från styrets sida prioritera detta område utöver övrig lagstadgad verksamhet bör man
hitta finansieringen för jobbpakten inom befintliga ramar.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)

Bilaga 12
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Bilaga 13

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-961
Avrop från Jobbpakten
Efter att Arbetsmarknads- och socialnämnden genomfört vissa insatser under 2019 söker man nu
medel för dessa insatser. Sverigedemokraterna motsätter sig den ordningen och menar att medel ska
sökas innan man genomfört insatserna. Kommunstyrelsen kan inte ses som en ekonomisk
räddningsboj av Arbetsmarknads- och socialnämnden. Det är viktigt att nämnderna anpassar sin
verksamhet till sin budget.
Samtidigt menar vi sverigedemokrater att det är märkligt att medel som är avsedda för utökad
sommarpraktik för ungdomar ska finansiera åtgärdsanställningar för 20 - 29-åringar. Det ges ingen
förklaring i ärendet om hur och varför man tar medel som är avsedd för utökad sommarpraktik för
ungdomar och lägger detta på åtgärdsanställningar.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

