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)
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Justeringen

2018-02-27

Protokollet omfattar

§64
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§

64

Yttrande över motion av John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M),
och Tony Rahm (M) om skärpta regler för bidrag och familjehem

ASN-2017-5754
Sammanfattning

John Roslund(M), Mohammad Mohammad (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en
motion i vilken det framförs fyra yrkande som berör att upphöra betala ut ekonomiskt
bistånd för resor till hemlandet, att upphöra betala ut ekonomiskt bistånd till personer som
vistas olovligen i landet, att upphöra med att följa SKL:s riktlinjer vad gäller ersättningar till
familjehem hos nära anhörig samt att det införs månatlig uppföljning och kontroll av
personer som ansöker om fortsatt ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen redogör i ärendet för förhållande kopplade till yrkandena.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 20180213 § 33.
Beslut

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

Yrkanden

John Roslund (M) och Magnus Olsson (SD) 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) och Magnus Olssons (SD) 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.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag





G-ASN 22/2 Motion om skärpta regler för bidrag och familjehem
Förslag Yttrande kring Motion om skärpta regler för bidrag och familjehem
Följebrev Motion av John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M) och Tony
Rahm (M) om skärpta regler för bidrag och familjehem, STK-2017-1195
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Motion av John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M) och Tony Rahm (M)
om skärpta regler för bidrag och familjehem
§33 Motion av John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M), och Tony Rahm
(M) om skärpta regler för bidrag och familjehem
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Arbetsmarknads och Socialnämnden
2018-02-22

Reservation § 22
Motion om skärpta regler för bidrag och familjehem
ASN-2017-5754
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 %.
Bristyrken är förutom arbeten som kräver hög utbildning också städare, plåtslagare och
kockar.
Man tycker dessutom att det är rimligt att betala ut samma summa pengar till ett familjehem
som tagit emot en anhörig som ett familjehem som tar emot en fullständig främling i sitt hem.
Den styrande minoriteten tycker även att det är i sin ordning att som kommun vara delaktig i
att skicka ut dubbla budskap till människor som vistas illegalt i riket när man månatligen
betalar ut 700000 kr av kommuninnevånarnas skattemedel till dessa illegalt vistande
personerna.
Trots det finns det inga ambitioner från de styrande socialdemokraterna och miljöpartisterna
att varesig skärpa bidragen, vara mer restriktiva med skattebetalarnas pengar, stoppa
utlandsresorna för människor med ekonomiskt stöd, våga markera skillnader ekonomiskt
mellan släkting och främling i sitt familjehem eller att stoppa utbetalningar till människor som
vistas illegalt i riket.
Den styrande minoriteten är nöjda. Frågan är om väljarna är lika nöjda den 9 september.
Vi yrkade 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)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-02-22
Ärende: ASN-2017-5754
Motion om skärpta regler för bidrag och familjehem
Sverigedemokraterna instämmer i motionärernas förslag och intentioner gällande förslag 1,2 och 4.
Dessa förslag ligger i linje med våra egna förslag inom detta område.
Då vårt yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

