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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-09 kl. 13:00-15:44

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Magdalena Bondeson (Sektionshef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§408
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Fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av
arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk styrmodell

STK-2020-1509
Sammanfattning

I samband med att kommunstyrelsen behandlade förslaget till budget för 2021 togs beslut om
att ge stadskontoret i uppdrag att, i dialog med arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
föreslå fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av arbetsmarknadsinsatser, med
tydlig ekonomisk koppling till graden av måluppfyllelse, senast november 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder, utom valnämnd och
överförmyndarnämnd, i uppdrag att teckna överenskommelser om
arbetsmarknadsanställningar med arbetsmarknads- och socialnämnden, enligt vad
som beskrivs i ärendet.
2. Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
återrapportera arbetet med arbetsmarknadsanställningar, enligt vad som beskrivs i
ärendet, till kommunstyrelsen i samband med Delårsrapport 2021.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, utifrån rapporten
från arbetsmarknads- och socialnämnden hösten 2021, vid behov återkomma med
förslag på eventuella justeringar i hanteringen av arbetsmarknadsanställningar inför
2022.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag med instämmande av Charlotte Bossen (C).
Ajournering
Mötet ajourneras kl. 14.57-15.18.
Ärendet återupptas efter ajournering.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhamars (M) avslagsyrkande och Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
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 34.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 35.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 201207 §732
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201207 Fördelningsmodell för extratjänster och andra
typer av arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk styrmodell
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Reservation

Bilaga 34

Kommunstyrelsen 2020-11-11
Ärende 32. Fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av
arbetsmarknadsinsatser, inklusive ekonomisk styrmodell
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ärendet skulle avslås.
Med omfattande empiri i ryggen kan Moderaterna och Centerpartiet konstatera att extratjänster och
liknande arbetsmarknadsinsatser leder till osubventionerade anställningar. Under 2017 och 2018 gick
endast 2,3 procent av de personer med extratjänst som anställningsform vidare till jobb på den reguljära
arbetsmarknaden. Utfallen av historiska arbetsmarknadsåtgärder, som exempel plusjobb, FAS 3 och
ALU-jobb är likartade – de leder nästan aldrig till osubventionerade jobb.
30 års empiri visar alltså att den åtgärd som utgör huvudspåret i Malmös vänsterstyres försök att tackla
massarbetslösheten inte fungerar. Detta är Socialdemokraterna givetvis väl medvetna om. Syftet är
uppenbart att på pappret hålla arbetslösheten nere fram till valet 2022. Detta må förenkla livet något för
Socialdemokraterna, men bidrar inte på något sätt till att fler Malmöbor blir verkligt självförsörjande.
Vidare vill vi påtala att extratjänsterna varken är pensions-, sjuklöne- eller A-kassegrundande. Det är
därför mycket anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och Liberalerna avser låsa fast arbetslösa
Malmöbor i en fattigdomsfälla, istället för att vidta fungerande åtgärder för att hjälpa dessa att kunna få
ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden, så att personerna blir självförsörjande och kan tillgodogöra
sig intjäning i socialförsäkringssystemen.
Det är ett stort svek mot Malmös arbetslösa att Socialdemokraterna och Liberalerna för en politik som
syftar till att gömma undan så många som möjligt av dem i statistiken, istället för att föra en politik som
leder till att fler kan stå på egna ben.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 35

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1509

Fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av arbetsmarknadsinsatser, inklusive
ekonomisk styrmodell
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till arbetsmarknadsanställningar. Däremot är konstruktionen
i detta förslag både godtyckligt samtidigt som det drabbar välfärdsverksamheter.

Fördelningen av arbetsmarknadsanställningar i förslaget fastställs genom ett fördelningstal på 5,7
procent av antalet tillsvidareanställda i förvaltningen per den 1 november 2020. Istället för att
arbetsmarknadsanställningarna ska anpassas till respektive förvaltning så är det förvaltningarna som
ska anpassa sig till ett fördelningstal som är taget ur luften.

Dessutom införs straffavgifter gentemot de förvaltningar som inte når upp till målvärdet 5,7 procent.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ges rätt att begära ersättning med 7500 kr per utebliven
anställning och månad från och med april 2021 från de nämnder som inte når upp till målvärdet om
5,7 procent. Straffavgiften innebär i praktiken att medel ämnade till skolverksamhet eller
äldreomsorg kan hamna i socialtjänstens budget för att vissa förvaltningar inte lyckats anordna en
arbetsmarknadsanställning.

Tanken är att arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska anordna eventuella förberedande
utbildningar för deltagare kopplade till specifika arbetsuppgifter. Det är tveksamt om en förvaltning
som dras med underskott hela tiden kan utbilda människor till så många olika verksamheter på ett
ändamålsenligt sätt.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Fler arbetsmarknadsanställningar kunde anordnats på ett lättare sätt än genom detta förslag som
styret lagt fram. Förslaget blir ett sätt för socialtjänsten att skaffa sig mer resurser på andra
förvaltningars bekostnad.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar
vi oss mot beslutet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)
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