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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-26 kl. 09:00-10:52

Plats

Kungsgatan 13 / Teams

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Pia Lonnakko (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Jonas Magnusson (Enhetschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Luisa Hansson (Ekonomichef)
Karin Göransson (Controller)
Agnes Löfgren (Utredningssekreterare)
Jenny Lithvall (Utredningssekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Annika Löfstedt (Facklig representant)
Hanna Ljungberg (Facklig representant)
Lise Seble Wongeel Aragaw Johansson (Facklig representant)
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-09-02

Protokollet omfattar

§245
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Remiss angående Motion av Charlotte Bossen (C) om att
förbättra Malmös företagsklimat - Inför Rättviksmodellen

ASN-2021-1602
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit motion från Charlotte Bossen
(Centerpartiet) om att införa den så kallade Rättviksmodellen i Malmö. Motionären beskriver
att Malmö ligger lågt i Svenskt Näringslivs rankning över lokalt företagsklimat och att många
företagare vittnar om en tung och svårdriven kontakt med Malmö stad. Motionären föreslår
den så kallade Rättviksmodellen som lösning på dessa utmaningar.
Förvaltningen ställer sig positiv till motionens intentioner. Det finns ett behov av att utveckla
arbets- och förhållningssätt i tillsynsarbetet, utan att för den sakens skull göra avkall på
kommunens ansvar som tillsynsmyndighet. Den så kallade Rättviksmodellens utgångspunkter
om dialog samt fakturering efter genomförd tillsyn bedöms av förvaltningen vara
eftersträvansvärda.
Förvaltningen anser emellertid att ett utvecklingsarbete som främjar dialog och förståelse och
innebär efterhandsfakturering är möjligt att genomföra utan fastlåsning vid en specifik modell
och föreslår att motionens yrkande om att införa Rättviksmodellen i Malmö stad ska anses
vara besvarad.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-08-12 §176
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motionen om att
införa Rättviksmodellen enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Helena Nanne (M), med instämmande av Joachim Ahlqvist (C) och Simon Enqvist (SD),
yrkar att nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer föreliggande förslag
mot Helena Nannes (M) förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Reservationer
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig
muntligen till beslutet.
Joachim Ahlqvist (C) reserverar sig muntligen till beslutet.
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Simon Enqvist (SD) och Magnus Olsson (SD) reserverar sig muntligen till beslutet.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige, registrera.stk@malmo.se
Beslutsunderlag







§176 Remiss angående Motion av Charlotte Bossen (C) om att förbättra Malmös
företagsklimat - Inför Rättviksmodellen
G-Tjänsteskrivelse ASN 210826 Motion om att införa Rättviksmodellen
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