1

Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-02-22 kl. 09:00-13:40

Plats

Hörsalen, Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Janne Grönholm (MP) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Sanna Axelsson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Klaus Peter Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Ann-Marie Hansson (S)
Mats Högelius (V)
Mohammad Yousef Mohammad (M)
Ingrid Anna-L Gunnarson (M)
Sonja Jernström (M)
Ulla Herbert (L)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Lutfi Zuta (MP) ersätter Marie Engqvist Ridell (MP)
Linda Svensson (V) ersätter Anfal Saad Mahdi (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Arwin Sohrabi (S)
Anita Cavallin (S)
Peter Johansson (S)
Leif Bengtsson (S)
Vanja Andersson (S)
Jonna Böhler (FI)
Ahmad Marof Jaro (M)
Farishta Sulaiman (M)
Anna Maria Christina Adell (M)
Mats Brogren (M)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Mattias Fyhr (nämndsekreterare)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Personalföreträdare (SACO)
Ann Söllgård (avdelningschef)
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Justeringen

2018-02-27

Protokollet omfattar

§65
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Yttrande över motion av Tony Rahm (M), John Roslund (M) och Noria
Manouchi (M) om etableringslån istället för ekonomisk hjälp

ASN-2017-5746
Sammanfattning

Motionärerna, Tony Rahm (M), John Roslund (M) samt Noria Manouchi (M), framför i
motionen att det finns ett glapp från det att dagersättning från Migrationsverket upphört till
dess att personen får sin etableringsersättning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen delar
motionärernas intentioner kring att försörjningen för enskilda personer i glappet mellan
LMA-ersättning och etableringsersättning rimligen bör tillgodoses på annat sätt än genom
ekonomisk hjälp. Förvaltningens bedömning är att yrkandet i motionen avser nationell
lagstiftning och därmed ej faller inom arbetsmarknads- och socialnämndens
handlingsutrymme.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 20180213 § 34.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med arbetsmarknads- och
socialförvaltningens upprättade förslag, samt
att därmed anse motionen besvarad.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar att andra att-satsen ändras till att föreslå kommunfullmäktige bifalla
motionen.
Mats Högelius (V) yrkar att andra att-satsen ändras till att föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag, att avge yttrande till
kommunfullmäktige i enlighet med arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag och att
därmed anse motionen besvarad, John Roslunds (M) yrkande samt Mats Högelius
(V) yrkande. Ordförande finner att nämnden har bifallit arbetsutskottets förslag.
Reservationer

John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M), Ingrid Gunnarson (M), Sonja Jernström
(M) och Ulla Herbert reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam
skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag







G-ASN 22/2 Motion om etableringslån istället för ekonomisk hjälp
Förslag till Yttrande Motion om etableringslån istället för ekonomisk hjälp
Följebrev Motion av Tony Rahm (M), John Roslund (M) och Noria Manouchi (M)
om etableringslån istället för ekonomisk hjälp, STK-2017-1194
Motion av Tony Rahm (M), John Roslund (M) och Noria Manouchi (M) om
etableringslån istället för ekonomisk hjälp
§34 Motion av Tony Rahm (M), John Roslund (M) och Noria Manouchi (M) om
etableringslån istället för ekonomisk hjälp
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Arbetsmarknads och Socialnämnden
2018-02-22

Reservation § 23
Motion om etableringslån istället för ekonomisk hjälp (STK-2017-1194)
ASN-2017-5746

Stadsdelsfullmäktige

I Sverige betalas det årligen ut tio miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Malmö står för en
miljard kronor eller tio procent av den totala kostnaden, trots att Malmö bara är tre procent av
rikets befolkning.
10000 hushåll går på ekonomiskt stöd. 24000 är arbetslösa eller svindlande 14,7 % jämfört
med rikets 7,5 %.
God ekonomisk hushållning innebär att man ständigt försöker hålla ned kostnaderna och att se
till att resurserna går till det som de var tänkt till. När det finns ett glapp emellan två
myndigheter och det finns risk för att kommunen får stå för resurser som andra myndigheter
borde stå för. När det finns en uppenbar risk att en individ får dubbla ersättningar, är det
anmärkningsvärt att den styrande minoriteten inte vidtar åtgärder.
Här har man chansen att vara proaktiv, men väljer passivitet. I den styrande minoritetens värld
reagerar man istället för agera, något som sällan är varesig effektivt eller ekonomiskt hållbart.
Bifall till motionen i sin helhet.
John Roslund (M)

Mohammad Mohammad (M) Ingrid Gunnarson (M)

Sonja Jernström (M) Ulla Herbert (L)
Med instämmande från:

Ahmad Jaro (M)
Mats Brogren (M)

Anna Adell (M)

Farishta Sulaiman (M)

Farishta Sulaiman (M)

