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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-03 kl. 13:00-15:00

Plats

Triangeln 1-2, stadshusets konferensanläggning

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Carina Tempel (HR-direktör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Linn Eilertsen (Förskolelärare, förskoleförvaltningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-06-17

Protokollet omfattar

§231
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§

231

Motion av Helena Nanne (M) om skärpta kontroller och åtgärder
mot fusk och felaktigheter i försörjningsstödet

STK-2019-825
Sammanfattning

Helena Nanne (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknadsoch socialnämnden omgående ska inför skärpta kontroller av utbetalningarna av
försörjningsstödet för att motverka fusk och oegentligheter. Missbruk av välfärdssystemet
måste bekämpas och Malmös skattepengar ska inte gå till fusk och bedrägerier, utan till de
som verkligen behöver det. Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och
socialnämnden. Ansvaret för kommunens beslut om ekonomiskt bistånd ligger ytterst på
socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar, enligt ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), för att verksamheten uppfyller de krav och mål
som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har
meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Erfarenheter från andra kommuner visar att
samverkan och samordning av insatser mellan myndigheter för att motverka överutnyttjande
och felaktiga utbetalningar är ett effektivt arbetssätt. Sådant arbete pågår i Malmö stad och
bör följas upp långsiktigt. Förslaget är därför att motionen anses besvarad med vad som
anförts i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Helena Nannes (M) motion om skärpta kontroller och
åtgärder mot fusk och felaktigheter i försörjningsstödet besvarad med vad som
anförts i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Charlotte Bossen
(C) och Magnus Olsson (SD).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall på motionen med instämmande av Charlotte Bossen (C)
och Magnus Olsson (SD) och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om avslag på motionen
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 51
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 52.
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Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för avslag på
motionen.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200525 §360 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Motion av Helena Nanne (M) om skärpta
kontroller och åtgärder mot fusk och felaktigheter i försörjningsstödet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 §366 med Reservation (SD)
och muntlig Reservation (M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Motion av Helena Nanne (M) om skärpta kontroller och åtgärder mot fusk och
felaktigheter i försörjningsstödet

