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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-24 kl. 09:00-12:45

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen rum 317

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Lars Eriksson (C) ersätter Charlotte Bossen (C)
Simon Enqvist (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Linus Nilsson (SD) ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Rebecka Bichis (avdelningschef)
Anna von Reis (avdelningschef)
Katja Ligneman (avdelningschef)
Rikard Vroland (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-10-01

Protokollet omfattar

§317

Underskrifter

Sekreterare

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

Alice Berg
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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317

Begäran om yttrande avseende utredning centralt krisstöd

ASN-2019-13373
Sammanfattning

Stadskontoret har genomfört en översyn av Malmö stads krisstödsorganisation med förslag
på ny ansvarsfördelning och resurser för centralt krisstöd. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har mottagit ärendet på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott för att
yttra sig senast den 25 september 2019.
Utredningen konstaterar att tidigare krisstödsorganisation varit otydlig och saknat riktlinjer
för när centralt krisstöd ska startas och vilken nivå i organisationen som ska aktiveras vid
händelser. I utredningen förslås att ansvar och resurser för centralt krisstöd flyttas från
kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är positiv till utredningens förslag, att
arbetsmarknads- och socialförvaltningen formellt tilldelas ansvar och resurser för att leda och
samordna stadens centrala krisstöd. Förvaltningens bedömning är att detta ansvar redan finns
informellt och utan tilldelade resurser. Förvaltningen bedömer att utredningens förslag om
årlig ersättning motsvarande cirka 2.3 Mkr täcker de ökade kostnader som uppdraget medför.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 197.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende utredning centralt
krisstöd enligt förvaltningens förslag med beslutade ändringar av arbetsmarknadsoch socialnämndens arbetsutskott.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen

Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar, med bifall av Lars Eriksson (C) avslag på förslag till yttrande till
förmån för eget förslag.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall på arbetsutskotts förslag till yttrande samt avslag på
Helena Nannes (M) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot
Helena Nannes (M) ändringsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservation

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomna med en gemensam skriftlig reservation.
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Beslutsunderlag








§197 Begäran om yttrande avseende utredning centralt krisstöd
G-Tjänsteskrivelse - Revidering av centralt krisstöd
Förslag till yttrande - Revidering av centralt krisstöd, reviderat efter ASNAU
190912
Utredning centralt krisstöd
Central krisstödsorganisation - Uppstart och bedömning
Protokollsutdrag § 491 - Revidering av centralt krisstöd
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: Begäran om yttrande avseende utredning centralt krisstöd
ASN-2019-269
Förslaget om att flytta ansvaret för centralt krisstöd från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsoch socialnämnden vänder vi oss kraftigt emot. Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag
och föreslog följande yttrande till kommunstyrelsen:
Arbetsmarknads- och socialnämnden avstyrker utredningens förslag. Centralt krisstöd är en
viktig uppgift för kommunstyrelsen och bör fortsatt vara det, bland annat då ansvaret för
krisstöd omfattar fler frågor än det sociala arbetet som inte ryms inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningens kompetens. Att fortsatt bistå i det sociala arbetet vid kriser ser nämnden
som en viktig insats, men det förhindras inte av att kommunstyrelsen kvarstår som ansvarig.
Det är av stor vikt för Malmö stad och Malmöborna att rätt frågor finns på rätt plats i
organisationen. Det innebär bland annat att de nämnder och förvaltningar som redan har
stora problem med sin verksamhet och ekonomi inte bör ges ett ännu större ansvar för frågor
som har en naturlig plats i andra delar av staden.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)

