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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-30 kl. 14:30-19:00

Plats

Kunsgatan 13, hörsalen rum 317

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)
Farishta Sulaiman (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Lars Eriksson (C) ersätter Charlotte Bossen (C)
Simon Enqvist (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Jonas Magnusson (enhetschef)
Margot Olsson (utvecklingssekreterare)
Hanna Ljungberg (personalföreträdare SACO)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-11-06
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Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll
för akutboende, STK-2019-821

ASN-2019-8917
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har blivit ombedd att lämna ett yttrande över Motion av
Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll för akutboende senast den 31 oktober
2019.
Förvaltningen ställer sig positiv till motionärernas förslag om att nämnden regelbundet ska
informeras om kostnaden för bistånd till boende och föreslår en komplettering av den
muntliga informationen om ekonomi och åtgärder till nämnden månadsvis.
Förvaltningen har genomfört andra åtgärder för ökad kostnadskontroll. Införandet av ett
kostnadstak skulle innebära praktiska svårigheter i genomförandet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191017, § 228.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om
kostnadskontroll för akutboende enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens
första att-sats och avslå motionens andra att-sats.

Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att även bifalla
motionens andra att-sats.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på förslag till yttrande och att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) avser först ställa proposition på motionens två att-satser
var för sig för att sedan ställa proposition på arbetsutskottets förslag. Nämnden godkänner
beslutsgången.
Ordförande ställer proposition på motionens första att-sats, bifall mot avslag. Ordförande
finner att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första attsats.
Sedan ställer ordförande proposition på motionens andra att-sats, bifall i enlighet med Helena
Nannes (M) och Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande mot avslag i enlighet med
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arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionens andra att-sats.
Sist ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag till yttrande mot Nima Gholam
Ali Pours (SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets
förslag till yttrande, i enlighet med eget bifallsyrkande.
Reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutsunderlag
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-10-30
Ärende: ASN-2019-8917
Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll för akutboende,
STK-2019-821
Sverigedemokraterna stödjer motionens båda att-satser och yrkar därmed avslag på förslaget till
yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

