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Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Sedat Arif (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Sadiye Altundal (V)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Anders Skans (V)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Boel Pettersson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)

Övriga närvarande

Louise Lagerlund (Sekreterare)
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Jan Olsson

Emma-Lina Johansson
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Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Utses att justera

Jan Olsson
Emma-Lina Johansson

Justeringen

2020-11-11

Protokollet omfattar

§236
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Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd

STK-2019-668
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) föreslår i en motion att den som uppbär försörjningsstöd måste
mötas av ett tydligt erbjudande från Malmö stad med ett individuellt anpassat paket av
åtgärder som syftar till att personen ska ta sig in på arbetsmarknaden. Motionären föreslår
därför kommunfullmäktige uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att införa krav om
att på heltid delta i aktiviteter som syftar till att komma i arbete för dem som uppbär
försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden som menar att
motionen ska anses besvarad. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer det som viktigt
och arbetar aktivt för att malmöbor med försörjningsstöd ska erbjudas samordnade kedjor av
insatser, oberoende av huvudman. Alla aktiviteter och insatser som ingår i den individuella
arbetsmarknadsplaneringen sker dock inte i arbetsmarknadsavdelningens regi vilket är i
enlighet med och mot bakgrund av andra myndigheters och förvaltningars uppdrag och
ansvarsområde. Därför bedömer arbetsmarknads- och socialnämnden att det inte är förenligt
med nämndens uppdrag att nämnden som egen huvudman ska bedriva heltidsinsatser för alla
malmöbor som beviljas ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl. Nämnden vill även
betona vikten av den samverkansyta som den strategiska överenskommelsen mellan Malmö
stad och Arbetsförmedlingen i Malmö utgör för att malmöbor ska kunna ta sig in på
arbetsmarknaden.
Förslaget är att motionen om aktivitetskrav vid försörjningsstöd anses besvarad med
hänvisning till stadskontorets redovisning.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommande sammanträden med
hänvisning till träffad överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att
minska risken för spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200617 §253 med Muntlig reservation (M+C) och Reservation
(SD)
Förslag till beslut KSAU 200608 §405 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om
aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190827 § 280 med Reservation (SD)
och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
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Ärendet bordlades KF 200924 §208

