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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-06-21 kl. 09:00-14:48

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen

Beslutande ledamöter

Janne Grönholm (MP) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Nils Anders Nilsson (S)
Klaus Peter Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Ann-Marie Hansson (S)
Mohammad Yousef Mohammad (M)
Ingrid Anna-L Gunnarson (M)
Sonja Jernström (M)
Ulla Herbert (L)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Mira Markovinovic (S) ersätter Sedat Arif (S) (Ordförande)
Arwin Sohrabi (S) ersätter Anfal Saad Mahdi (V)
Peter Johansson (S) ersätter Sanna Axelsson (S)
Lutfi Zuta (MP) ersätter Marie Engqvist Ridell (MP)
Jonna Böhler (FI) ersätter Mats Högelius (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
Mats Brogren (M)
Håkan Ask (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Mattias Fyhr (nämndsekreterare)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Annika Skantz (sekreterare)

Utses att justera

Mohammad Mohammad

Justeringen

2018-06-26

Protokollet omfattar

§268

Underskrifter

Sekreterare

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

Mattias Fyhr
Ordförande

...........................................
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Janne Grönholm
Justerande

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

Mohammad Mohammad

…………………………………
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§

268

Slutrapporter sociala investeringsfonden

ASN-2018-4433
Sammanfattning

I maj 2013 beviljade kommunstyrelsen medel till projekten Gränsöverskridande Teamet och Hela
Familjen Öster. Projekten avslutades 2017-12-31 och levererar härmed sina slutrapporter.
Hela Familjen Öster visar på goda resultat både för barn och föräldrar. Hela Familjen 2.0 finns
nu i hela arbetsmarknads- och socialförvaltningen och fortsätter att visa på goda resultat.
Gränsöverskridande Teamet bedöms vara ett framgångsrikt arbetssätt och arbetssättet används
fortfarande för barn i grundskoleålder. Lärdomar från projektet behöver tas tillvara för att
fortsätta bygga upp ett förebyggande arbetet för de allra minsta barnen i riskzon.
I september 2017 godkände arbetsmarknads- och socialnämnden en slutrapport för Skolfam
Söder men ingen prövning av återbetalningskravet efterfrågades.
Den sammanfattande bedömningen är att arbetsmarknads- och socialnämnden inte har
möjlighet att återbetala de medel som har beviljats ur den sociala investeringsfonden och
kommunstyrelsen föreslås därför upphäva återbetalningskravet för projekten Skolfam Söder,
Gränsöverskridande Teamet och Hela Familjen i linje med tidigare beslut kring återbetalning.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 20180607 § 121 har berett ärendet.

Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
att godkänna Slutrapport Gränsöverskridande Teamet och Slutrapport Hela Familjen och skicka dem
till kommunstyrelsen, samt
att föreslå att kommunstyrelsen upphäver återbetalningskravet för projekten Skolfam Söder,
Gränsöverskridande Teamet och Hela Familjen.

Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar bifall till första att-satsen i arbetsutskottets förslag, att
godkänna Slutrapport Gränsöverskridande Teamet och Slutrapport Hela Familjen och skicka dem till
kommunstyrelsen, samt och avslag på andra att-satsen i arbetsutskottets förslag, att föreslå
att kommunstyrelsen upphäver återbetalningskravet för projekten Skolfam Söder,
Gränsöverskridande Teamet och Hela Familjen, i arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande Janne Grönholm (MP) ställer först proposition arbetsutskottets förslag till beslut
avseende första att-satsen och finner att nämnden bifaller den.
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Ordförande Janne Grönholm (MP) ställer sedan arbetsutskottets förslag till beslut avseende
andra att-satsen mot Nima Gholam Ali Pours (SD) avslagsyrkande och finner att nämnden
bifaller arbetsutskottets förslag til beslut.
Särskilda yttranden, reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Magnus Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam reservation, bilaga.
John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M), Ingrid Gunnarson (M), Sonja Jernström
(M) och Ulla Herbert (L) avser inkomna med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag §121 Slutrapporter sociala investeringsfonden
Slutrapport Hela Familjen
Slutrapport Gränsöverskridande Teamet
G-Tjänsteskrivelse Slutrapporter sociala investeringsfonden
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Arbetsmarknads och Socialnämnden
2018-06-21

Särskilt yttrande § 33
§ 33 Slutrapporter sociala investeringsfonden
Stadsdelsfullmäktige

Vi i malmöalliansen gläds över att man i exempelvis ”Hela familjen” visar
positivt resultat.
Samtidigt tycker vi att själva arbetssättet borde vara det sätt man skulle arbeta
efter från början och finner det märkligt att det skulle ta drygt två decennier av
styre innan socialdemokrater och miljöpartister implementerade arbetssättet i
organisationen. Vi utgår nämligen från att just detta arbetssätt är ett av dem man
har i fokus på Socialhögskolan.
Risken är uppenbar att många fått stå utanför samhället i ett bidragsberoende
onödigt länge. Så borde man inte behandla människor som vill göra rätt för sig.
John Roslund (M)

Mohammad Mohammad (M) Ingrid Gunnarson (M)

Sonja Jernström (M) Ulla Herbert (L)
Med instämmande från:
Ahmad Jaro (M)

Anna Adell (M)

Mats Brogren (M)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-06-21
Ärende: ASN-2018-4433
Slutrapporter sociala investeringsfonden
Sverigedemokraterna anser att man ska följa de beslut som tagits angående återbetalning av medel.
Det som försvårar återbetalningen är att det rödgröna styret i Malmö har tagit politiska beslut som gör
Malmö till en social ohållbar stad där sociala investeringar inte kan spara pengar för att återbetala
medel, trots att de är framgångsrika.
Detta innebär inte att återbetalningskrav som man beslutat om ska upphävas. Det innebär att det
rödgröna styret måste förändra sin politik så sociala investeringar kan fungera i praktiken.
Vi yrkar bifall till första att-satsen och avslag till andra att-satsen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Håkan Ask (SD)

____________________________
Patrick Angelin (SD)

