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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-08-27 kl. 09:00-11:16

Plats

Kungsgatan 13, 317 hörsalen

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anna Maria Christina Adell (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)
Simon Enqvist (SD) ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Helén Persson (personalföreträdare Kommunal)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-09-03
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Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019

ASN-2019-272
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap 6 h § SoL lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut samt över hur många gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts.
Nämnden ska enligt 16 kap 6 g-f §§ SoL rapportera detsamma till
kommunens revisorer samt anmäla när ett tidigare rapporterat beslut har verkställts.
I aktuell rapport som avser andra kvartalet 2019 rapporteras tretton ej verkställda beslut och
det finns inget att rapportera gällande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader efter avbruten verkställighet.

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal
2 2019 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL
kvartal 2 2019 och överlämnar den till revisorskollegiet.

Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag






§180 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019
G-Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2019
Rapportering enligt 16kap 6 f-g §§ SoL Kvartal 2
Rapportering enligt 16kap. 6h §§ SoL Kvartal 2, 2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Ärende: ASN-2019-272
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under kvartal 2 vid två tillfällen yrkat till förvaltningsrätten
att ålägga Malmö stad att betala en särskild avgift på 10 000 kr. Avgiften avser underlåtenhet att inom
skälig tid verkställa biståndsbeslut enligt 4 kap. 1§ SoL i form av öppenvårdsverksamhet.
Det är uppenbart att verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen är ansträngda och
överbelastade när oskäliga dröjsmål gällande verkställande av biståndsbeslut förekommer.
Det är viktigt att arbetsmarknads- och socialnämnden börjar prioritera och använder sina resurser till
att uppfylla Socialtjänstlagen istället för att uppfylla politiska tolkningar av Socialtjänstlagen, som att ge
ekonomiskt bistånd till illegala migranter.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Ärende: Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019
ASN-2019-272
Moderaterna och Centerpartiet kan konstatera ett antal brister som drabbar de allra mest utsatta
Malmöborna. Inte minst de brister som gäller kontaktfamilj är oerhört allvarligt, där det kan ta
så lång tid som 13 månader för att få en kontaktfamilj. Det är inte utan svårigheter att rekrytera
Malmöbor som kan ställa upp som kontaktfamiljer, men rapporteringen visar på ett stort behov
av att vidta åtgärder för att bristen av lämpliga kontaktfamiljer ska drabba så få som möjligt.
Vidare är Moderaterna och Centerpartiet mycket bekymrade över hanteringen av det
biståndsbeslut som skulle ha inneburit att två barn som upplevt våld i hemmet borde ha fått
samtalsstöd. Det är inte en form av stöd som kräver rekrytering av externa Malmöbor, utan
något som arbetsmarknads- och socialförvaltningen i alla lägen måste kunna leverera i god tid
utan svårigheter.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)

