1

Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-19 kl. 13:00-16:50

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Stefana Hoti (MP)
Farishta Sulaiman (M)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)

Underskrifter

Sekreterare

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

Daniel Svartek
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

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

…………………………………

Mubarik Abdirahman

Farishta Sulaiman
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Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Susanne Jönsson (S) ersätter Sedat Arif (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Peter Johansson (S) ersätter Carina Svensson (S)
Birgit Hansson (S) ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Mats Sjölin (S) ersätter Christina Wessling (S)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Josefin Anselmsson Borg (M)
Andreas Bruzelius (M) ersätter Helena Nanne (M)
Anna Isaksson (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)
Håkan Ask (SD) ersätter Rickard Åhman Persson (SD)
Boel Pettersson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Carin Gustafsson (V) ersätter Gunilla Ryd (V)
Showan Shattak (V) ersätter Anders Andersson (V)
Lisa Stolpe (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
Joel Laguna Ascacivar (L) ersätter Simon Chrisander (L)
Janne Grönholm (MP) ersätter Mohamed Yassin (MP)
Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)

Utses att justera

Mubarik Abdirahman
Farishta Sulaiman

Justeringen

2020-04-02

Protokollet omfattar

§81
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Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin
Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka

STK-2019-822
Sammanfattning

John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) har föreslagit att Malmö
stad, som ett steg mot att bli landets bästa LSS-kommun ska undersöka möjligheterna att
införa en jobbskuggarvecka.
I motionen beskrivs att jobbskuggarvecka är en aktivitet inom Supported Employment som
startade på Irland för tolv år sedan. Syftet med en jobbskuggardag eller jobbskuggarvecka är
att skapa positiva möten mellan arbetsgivare och personer som står långt från
arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning. Under jobbskuggardagen eller
jobbskuggarveckan får deltagaren vara på en arbetsplats hos någon av de företag och
verksamheter som valt att medverka. I förlängningen ska detta bidra till normalisering och
därigenom en positiv attitydförändring i samhället. Det kan självklart även medföra mening
med tillvaron och nya arbetstillfällen för de individer som väljer att delta. Efter veckan får
deltagaren ett diplom för sitt medverkande och företaget får en plakett som bevis på
kommunens uppskattning över att de tagit ett socialt ansvar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden samt funktionsstödsnämnden har beretts tillfälle att
yttra sig över motionen.
Möjlighet till studiebesök på en arbetsplats under en dag, eller en vecka, genomförs redan i
Malmö, som en del av arbetskonsulenternas uppdrag för att öka rörligheten i verksamheten
och skapa en dynamik. Brukarna får hjälp att välja och att veta vad det finns att välja mellan.
För de som kan och vill finns det enstaka platser att erbjuda. Att införa en jobbskuggarvecka
kan leda till att det skapas ett parallellt system till detta.
Det som konstateras i inkomna yttranden är vikten av att vidhålla och utveckla befintligt
samarbete inom ramen för exempelvis enskilda platser, men också i andra sammanhang. Det
arbete som sker bedöms vara såväl strategiskt som långsiktigt.
Förslaget är att motionen anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 200304 §103 med Reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200217 §103 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M)
och Josefin Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka
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Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om
jobbskuggarvecka
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 §133 med Reservation (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 367 med muntlig Reservation
(M+C)

Paragrafen är justerad

