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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-10-26 kl. 09:00-14:00

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Janne Grönholm (MP) (Vice ordförande)
Nils Anders Nilsson (S)
Klaus Peter Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Ann-Marie Hansson (S)
Mats Högelius (V)
Linda Svensson (V)
Mohammad Yousef Mohammad (M)
Ingrid Anna-L Gunnarson (M)
Sonja Jernström (M)
Ulla Herbert (L)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Peter Johansson (S) ersätter Sanna Axelsson (S)
Lisbeth Moberg (MP) ersätter Marie Engqvist Ridell (MP)
Ahmad Marof Jaro (M) ersätter John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Håkan Ask (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
Pethra Ängquist (S)
Mansour Ghaliche-Chi (V)
Anna Maria Christina Adell (M)
Mats Brogren (M)
Eva Lindholm (L)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Mattias Fyhr (nämndsekreterare)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Jonas Magnusson (enhetschef)
Personalföreträdare (LO/Kommunal)
Annika Skantz (sekreterare)
Katja Ligneman (kommunikationschef)

Utses att justera

Mohammad Mohammad

Underskrifter

Sekreterare

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

Mattias Fyhr
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Sedat Arif §§ 374, 377379,381-403

Janne Grönholm §§ 375376, 380

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

…………………………………

Mohammad Mohammad
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Justeringen

2018-10-31

Protokollet omfattar

§396
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§

396

Yttrande över remiss avseende av ansökan från Flamman Ungdomarnas
Hus om stöd till verksamheten "Hoppa av"”

ASN-2018-13636
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar yttrande angående ansökan till
kommunstyrelsen från föreningen Flamman Ungdomarnas hus för verksamheten ”Hoppa
av”.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 181018 § 170.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende ansökan från Flamman
Ungdomarnas hus om verksamheten ”Hoppa av” enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.

Särskilda yttranden

Mohammad Mohammad (M), Ingrid Gunnarson (M), Sonja Jernström (M, Ahmad Jaro (M)
och Ulla Herbert (L) avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Håkan Ask (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Följebrev Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till "Hoppa av",
STK-2018-880
Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till "Hoppa av"
Protokollsutdrag §170 Förslag till yttrande över remiss avseende ansökan från
Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till verksamheten "Hoppa av"”
G-Tjänsteskrivelse Remiss ansökan från Flamman Ungdomarnas hus- Hoppa av
Förslag till yttrande -Ansökan från Flamman Ungdomarnas hus "Hoppa av"
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Särskilt Yttrande

Arbetsmarknads-och socialnämnden 2018-10-26
Ärende 24: Förslag till yttrande över remiss avseende ansökan från
Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till verksamheten ’ Hoppa
av’
Föreningen Ungdomarnas hus ’Flamman’ syftar med sin ansökan att hjälpa
ungdomar att lämna kriminalitet och våldsmiljöer. Flamman har lyckats att etablera
sin verksamhet mycket väl. Flammans insatser är välkända inte bara i Malmö utan i
hela landet.
Det projekt som föreningen söker anslag för’ Hoppa av’ gynnar till stor del
nämndens ändamål att hindra ungdomarna från att leva i kriminalitet. Därför borde
ASF vara den ledande aktören bakom stödet för sådana projekt. I stället väljer den
styrande minoriteten att lämna vidare ansökan till andra förvaltningar för att dela på
anslaget. Risken är att de förvaltningarna inte prioriterar ansökan och till sist vinner
inte gehör av kommunstyrelsen.
Vi anser att förvaltningen bör yrka en stark rekommendation åt kommunstyrelsen
och dem andra förvaltningarna att stödja föreningen’ Flamman’ genom att bifalla
ansökan.

Malmö 2018-10-26
Mohammad Y Mohammad (M) Ingrid Gunnarson(M) Sonja Jernström (M)
Ahmed Marof Jaro (M) Ulla Herbert (L)
Med instämmande av: Eva Lindholm (L) Anna Adell (M)
Mats Brogren (M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-10-26
Ärende: ASN-2018-13636
Förslag till yttrande över remiss avseende av ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om
stöd till verksamheten ”Hoppa av”
Flamman driver en mycket seriös och uppskattad verksamhet som har hjälpt många ungdomar.
Sverigedemokraterna hoppas att förutsättningar skapas för att Malmö stad kan använda sig av den
enorma erfarenhet och kompetens som finns inom Flammans verksamhet för att ta sig an de sociala
utmaningar som finns inom staden.
Sverigedemokraterna har även uppmanat Arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bjuda in
Flammans medarbetare till nämnden så de kan berätta mer om sin verksamhet och sina visioner. Vi
hoppas att en sådan inbjudning äger rum inom kort.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
_____________________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Håkan Ask (SD)

