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§

238

Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och
budgetavvikelsen inom arbetsmarknads- och socialnämnden

ASN-2020-10054
Sammanfattning

Stadskontoret har, tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, under våren
2020 och på uppdrag av kommunstyrelsen, utrett de bakomliggande orsakerna till
kostnadsutvecklingen och budgetavvikelserna inom arbetsmarknads- och socialnämnden.
Stadskontoret har skickat utredningen på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden för
yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde i september.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar den rapport som stadskontoret har
skickat på remiss. Förvaltningen delar, i stort, de slutsatser som dras i utredningen.
I förslag till yttrande belyser förvaltningen områden som förvaltningen bedömer är av vikt
och som kompletterar stadskontorets utredning.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende stadskontorets rapport
om bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden anmodar kommunstyrelsen att, i samband med
behandlingen av ärendet, inleda en dialog med MKB i syfte att se över MKB:s regler i syfte
att öka antalet personer per rum som tillåts bo i bolagets lägenheter utifrån en
barnkonsekvensanalys.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart
Yrkanden
Joel Laguna (L) yrkar, med instämmande av Peter Nilsson (S) och Janne Grönholm
(MP), bifall till förslag till beslut med tillägg att arbetsmarknads- och socialnämnden anmodar
kommunstyrelsen att, i samband med behandlingen av ärendet, inleda en dialog med MKB i
syfte att se över MKB:s regler i syfte att öka antalet personer per rum som tillåts bo i bolagets
lägenheter utifrån en barnkonsekvensanalys.
Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), bifall till förslag till
beslut med Joel Lagunas (L) tilläggsyrkande, med instämmande av Peter Nilsson (S) och
Janne Grönholm (MP), samt att
1. Att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma med förslag på reglering av skäliga kostnader utöver
riksnormen,
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2.Att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma med förslag på ytterligare åtgärder för att minska
nämndens kostnader för boende,
3.Att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma med förslag på skrivelse till styrelsen för MKB med syfte
att öka antalet personer som tillåts att bo i respektive lägenhet i MKB:s bestånd,
4.Att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma med förslag på hur ytterligare resurser kan frigöras för att
öka stadens ambitionsnivå avseende arbetsmarknadsinsatser, samt
5.Att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma med förslag på hur ytterligare resurser kan frigöras för att
öka stadens ambitionsnivå avseende utredning och kontroll av ekonomiskt bistånd.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till förslag till beslut, yrkar avslag på Joel Lagunas (L), med
instämmande av Peter Nilsson (S) och Janne Grönholm (MP), tilläggsyrkande samt avslag på
Helena Nannes (M) tilläggsyrkanden enligt ovan.
Mats Högelius (V) yrkar att få en månatlig föredragning för nämnden hur utvecklingen går
när det gäller den nya organisationen i syfte att följa upp personalsituationen och
kostnadsutvecklingen.
Helena Nanne (M) yrkar avslag till Mats Högelius (V) yrkande om att få en månatlig
föredragning för nämnden hur utvecklingen går när det gäller den nya organisationen i syfte
att följa upp personalsituationen och kostnadsutvecklingen.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Joel Lagnuas (L), med instämmande av Peter Nilsson (S)
och Janne Grönholm (MP), tilläggsyrkande samt Helena Nannes (M) tilläggsyrkanden.
Peter Nilsson (S) yrkar avslag på Helena Nannes tilläggsyrkanden.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag till beslut, bifall mot avslag. Ordförande finner att
arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande, bifall mot avslag. Ordförande finner
att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande 1. Ordförande finner
att arbetsmarknads- och socialnämnden avslår tilläggsyrkande 1.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande 2. Ordförande finner
att arbetsmarknads- och socialnämnden avslår tilläggsyrkande 2.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande 3. Ordförande finner
att arbetsmarknads- och socialnämnden avslår tilläggsyrkande 3.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande 4. Ordförande finner
att arbetsmarknads- och socialnämnden avslår tilläggsyrkande 4.
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Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande 5. Ordförande finner
att arbetsmarknads- och socialnämnden avslår tilläggsyrkande 5. Helena Nanne (M) begär
votering. Votering är begärd och ska verkställas med JA-röst för avslag och NEJ-röst för
bifall. Voteringen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster, bilaga. Ordförande finner att
arbetsmarknads- och socialnämnden avslår tilläggsyrkande 5.
Ordförande ställer proposition på Mats Högelius (V) yrkande, att få en månatlig föredragning
för nämnden hur utvecklingen går när det gäller den nya organisationen i syfte att följa upp
personalsituationen och kostnadsutvecklingen, bifall mot avslag. Ordförande finner att
arbetsmarknads- och socialnämnden avslår yrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden
Janne Grönholm (MP) och Louise Arndt (MP) inkommer skriftligen med ett särskilt yttrande,
se bilaga.
Mats Högelius (V) och Emma-Lina Johansson (V) inkommer skriftligen med en reservation,
se bilaga.
Magnus Olsson (SD), Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellerstedt (SD)
inkommer skriftligen med ett särskilt yttrande, se bilaga.
Magnus Olsson (SD), Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellerstedt (SD)
inkommer skriftligen med en reservation, se bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M), Joacim Ahlqvist (C), Anna
Adell (M), Claes Holmerup (M) och Bertil Lindgren (M) inkommer skriftligen med en
reservation, se bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, avdelningschefer.
Beslutsunderlag
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö
Ärende: 34 / 2020-08-27 Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen.
Rapporten som är välkommen och omfattande gav belägg för mycket av sådant som vi
kanske mest har antagit tidigare. Den ger en mycket komplex och i viss mån frustrerande
bild av situationen i Malmö. Den skapar dock lika många frågor som den ger svar.
Det intressanta är därför det som inte tas upp i den.
Till exempel ”… den del av befolkningen som har svagast ställning klarar sin sämre.” Det är
ett konstaterande, men inget försök till att analysera och förklara varför det förhåller sig så.
Det är ju ett känt faktum att det förhåller sig så och därför är den gruppen viktig för
förvaltningen, men varför det är så, hade ju varit bra om vi kunnat få en förklaring till.
Likaså konstateras att arbetslösheten bland personer med låg utbildning är högre i Malmö än
i jämförbara kommuner. Svaret på det lämnas också utan analys.
Det kan ju inte vara rimligt att prata om stora ”budgetavvikelser”, när dessa i de flesta fall
helt enkelt handlar om att budgeten drastiskt sänks från ena året till det andra. Självklart att
det blir budgetavvikelse. Frågan är vilken orsak är störst?
Boendekostnaderna är en stor del av de bakomliggande orsakerna. Bristen av hyresbostäder
till rimliga hyror är grunden till de höga kostnaderna. Spekulationen med bostäder har i
Malmö fått gå före det sociala uppdraget och ansvaret att erbjuda bostäder åt alla. Därför
måste Malmö stad sluta upp med att behandla bostaden som en handelsvara och ta sitt
ansvar för att alla människor ska få rätt till en bostad.
I tabellen över nettokostnader för Individ och familjeomsorgens kostnader (sid 20) framgår
det att Malmö ligger högst vad gäller försörjningsstöd men i botten (!) vad gäller ”Barn och
ungdomsvård”. Detta borde stämma till eftertanke. Om vår insats mot Barn och
Ungdomsvård ligger så lågt, kanske det bidrar till de höga kostnaderna för ekonomiskt
bistånd, när dessa barn och ungdomar når en vuxen ålder?
Vi instämmer fullt ut i det som SACO rapporten beskriver. Det har många konstateranden
som vi inom Vänsterpartiet fört fram vid flertal tillfällen.
Kan det vara så att slogan : ”Arbete först” leder arbetet inom nämnden och förvaltningen
fel? Inte för att ”arbete” är det viktigaste till att få människor att bli självförsörjande, men
socialtjänstens primära uppgift kanske inte ska ha det som huvudmål? Det måste väl trots
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allt vara Socialtjänstlagens portalparagraf som ska vara vägledande för nämnden och
förvaltningen?
Rapporten visar på att många människor inte är arbetsföra av flera olika skäl
Att få personer i arbete är väl trots allt ändå bara en del av vår målsättning?
Här går ju dockhelhetssynen på människan förlorad.
Med detta fokus på arbete blir ju väldigt mycket av det som ska göras en ekonomisk insats
och inte en social insats. Merparten av våra socialarbetare har säkert sökt sig till
socialtjänsten för att göra en social insats för hela människan utan att alltid tänka på dem ur
ekonomisk perspektiv. Kanske det är därför det är så många av de erfarna som söker sig bort
från ekonomisk bistånd till andra avdelningar, vilket gör att det är väldigt många unga och
nyutexaminerade som får ta tjänst på ekonomiskt bistånd?
”Människan först” borde vara vår slogan och inte ”arbete först”.
I den ständiga jakten på att dra ner på kostnaderna går helhetssynen på människan förlorad.
Den behövande blir kanske upplevd som en ekonomisk belastning och inte en individ
förvisso med bakomliggande sår och trasighet, men samtidigt med en stor potential och
möjligheter….
Kan detta vara en del av den trötthet och otillräcklighet flera i personalen känner? Det var ju
trots allt bara 40-45 % procent som var nöjda med sin arbetssituation enligt SACOrapporten.
Omorganisation kan vara bra, men man måste alltid ha med sig personalen för att det ska ge
resultat. Vi frågar oss därför vad den senaste omorganisationen har gett för positiva
resultat?
Slutligen, vi är många här i Malmö som är stolta över vår stad och allt vad den rymmer.
Vi kan mycket väl stå upp för att den är unik, både vad gäller det positiva men då också med
det som är negativt. Vi kan bara till viss del mäta oss med andra socioekonomiskt likvärdiga
kommuner, men inte fullt ut. Malmö är unikt och vårt arbete inom ASN får därför också
styras av detta unika, även om det idag kostar mer per capita än andra.
Vi i Vänsterpartiet yrkade på bifall till yttrandet, men med tillägget att få en månatlig
föredragning för nämnden hur utvecklingen går när det gäller den nya organisationen i syfte
att följa upp personalsituationen och kostnadsutvecklingen.
Vi yrkade också avslag till Liberalerna och Socialdemokraternas yrkande om att anmoda
Kommunstyrelsen att inleda en diskussion med MKB i syfte att se över MKB’s regler i syfte
att öka antalet personer per rum som tillåts bo i deras lägenheter, utifrån en
barnkonsekvensanalys. Vi vill inte se ökad trångboddhet i Malmö.
Då våra yrkanden föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-08-27
Mats Högelius med instämmande av Emma-Lina Johansson
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-08-27
ASN-2020-10054
Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom arbetsmarknadsoch socialnämnden
Sverigedemokraterna ställer de förslag till yrkanden som M och C föreslog under
nämndssammanträdet. Förslag som ligger i linje med våra egna motioner och budgetar. Vad gäller
skrivelsen till MKB har vi redan inlämnat en motion för vidare hantering i kommunfullmäktige.
Malmö kan absolut bättre och det är inte svårt att titta på hur andra kommuner och städer bedriver sitt
mer framgångsrika arbete med att pressa kostnader och få fler personer i arbete. Givetvis alla
kommuner och städer sin unika situation. Men ett konkret exempel är den pågående förtätningen av
Malmö. Istället för fler bostäder åt nyanlända borde vi istället använda vår dyrbara mark åt företagande
och med inriktning att skapa arbetstillfällen år lågutbildade och arbetslösa.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Nichlas Holmgren Gellerstedt (SD)

____________________________
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-08-27
ASN-2020-10054
Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom arbetsmarknadsoch socialnämnden
Sverigedemokraterna välkomnar den utredning som stadskontoret och förvaltningen genomfört och
presenterat. Den sätter fingret på den problematik som finns, samt den misslyckade politik som
styrande partier bedriver. I yttrande från nämnden till kommunstyrelsen finns ett antal brister. Vi saknar
tydliga svar och åtgärder på de problem som framkommer i granskningen/utredning. Vi instämmer
även i Sacos kritik om att arbetsbördan är minst sagt ansträngd inom förvaltningen.
Det som krävs är en förändring politiska styrning och arbetssätt. Möjligen även mer resurser men
framför allt att befintliga resurser och insatser måste motverka fusk och felaktigheter. Annars blir det
en fortsatt rundgång där stadskontorets utredning påvisar problem, Saco påvisar de problem som de
uppmärksammat och förvaltningen slår undan och ibland lättfärdigt konstruktiv kritik.
De insats som planers mot brott i välfärden och den nya riktlinjer som finns kopplat till utbetalning av
socialbidrag kan på sikt förbättra läget, men inte tillräckligt. Malmö kan inte fortsätta i den alltför
generösa anda som präglar allt socialt arbete. Fokus på göra sin plikt först och sen kräva sin rätt.
Välfärdens resurser är inte oändliga och kostar dessutom pengar, vilket innebär att varje krona måste
använda rätt.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Nichlas Holmgren Gellerstedt (SD)

____________________________
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-08-27
Ärende: Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen
budgetavvikelsen inom arbetsmarknads- och socialnämnden
ASN-2020-10054

och

Det finns ingen djupare klyfta än den mellan de som har ett arbete och de som är arbetslösa. Ett arbete ger
ekonomisk frihet. Malmö ska vara en stad där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga.
Vi socialdemokrater vill utveckla den svenska modellen där vi både hjälps åt och ställer krav på varandra. Alla
som kan jobba ska jobba. (Våra löften till Malmöborna, Socialdemokraterna i Malmö, 2018).
Vi har för många Malmöbor som står utan ett arbete att gå till varje vardagsmorgon. Att så många arbetsföra
Malmöbor står utanför arbetsmarknaden är inte bara ett enormt resursslöseri för samhället utan vittnar även om
en stor mängd personliga tragedier. Därför vill Liberalerna införa ett system med krav på motprestation för
försörjningsstöd. Det är bra både för den enskilda bidragstagaren och för Malmö. (Kommunalt
handlingsprogram, Liberalerna i Malmö, 2018).
Stadskontorets rapport visar med all önskvärd tydlighet hur stora problem som har skapats genom decennier av
socialdemokratisk bidragspolitik. Malmö är bäst på att betala ut bidrag, men sämst på att få människor i arbete och
sämst på att kontrollera bidragsfusk. Andelen pengar som går till arbetsmarknadsinsatser är minst av alla jämförda
kommuner och då är det inte så konstigt att resultaten till arbete också är sämst. Socialdemokraternas och
Liberalernas vallöften klingar mycket falskt i förhållande till verkligheten när stadskontoret sågar effekterna av
den förda politiken på punkt efter punkt.
Gång på gång, i debatt efter debatt, har vi fått höra att vår politik inte skulle vara genomförbar för att vi befinner
oss i Malmö. ”Det där kanske fungerar i Växjö och Solna, men inte i Malmö” sägs från ansvarigt kommunalråd.
Som om Malmöborna inte skulle kunna, inte skulle vilja eller på något sätt skulle vara sämre än alla de människor
som lämnat bidragsberoende till förmån för arbete och självförsörjning i de kommuner där en stark arbetslinje har
införts och fått genomslag. Stadskontorets rapport däremot, säger att ”den bild som ibland förmedlas av Malmö
som unik vad gäller befolkningen har svagt stöd i data”. Det är inte Malmöborna det är fel på, det är snarare den
förda politiken som är ett komplett misslyckande.
Behovet av att göra mer för att sänka stadens kostnader för ekonomiskt bistånd och för att fler Malmöbor ska få
uppleva friheten av att ha ett eget jobb och en egen försörjning. Moderaterna och Centerpartiet föreslog därför en
rad tilläggsyrkanden på arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde.
Det behövs ordning och reda i bidragssystemet. En så pass stor verksamhet som socialtjänsten i Malmö behöver
tydliga riktlinjer för vad som är berättigat att betala ut ekonomiskt bistånd för och vad som inte är det. Annars
lämnas det öppet för en godtycklig bedömning, vilket revisorskollegiet lyfte i sin rapport om arbetsmarknads- och
socialnämnden i slutet av 2019. Därför föreslog Moderaterna och Centerpartiet:
Att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att återkomma
med förslag på reglering av skäliga kostnader utöver riksnormen.
Kostnader för boende anges i rapporten vara en bidragande orsak till att nämndens kostnader är så höga. Det är
inte så konstigt, då utanförskapet i Malmö innebär att allt för många står långt ifrån såväl arbetsmarknaden som
bostadsmarknaden. Därför föreslog Moderaterna och Centerpartiet:
Att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att återkomma
med förslag på ytterligare åtgärder för att minska nämndens kostnader för boende.
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MKB begränsar, likt de flesta bostadsbolag, hur många som får bo i varje lägenhet. Stadskontoret konstaterar
dock i sin rapport att de krav som MKB ställer är högre än flera andra jämförbara kommuner. MKB:s krav
innebär dels att det är svårare för familjer att efterfråga en bostad med en hyra som man har råd att betala, men
också att arbetsmarknads- och socialnämndens kostnader för boende blir högre. Moderaterna och Centerpartiet
kan glädjande konstatera att arbetsmarknads- och socialnämndens beslut om att anmoda kommunstyrelsen att
inleda en dialog med MKB i syfte att se över dessa regler och öka antalet personer som tillåts bo i en lägenhet.
Detta beslut är ett resultat av följande yrkande:
Att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att återkomma
med förslag på skrivelse till styrelsen för MKB med syfte att öka antalet personer som tillåts att bo i respektive
lägenhet i MKB:s bestånd.
Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi är hårt pressad av de höga kostnaderna för ekonomiskt bistånd.
När bidragskostnaderna skjuter i höjden och prioriteras hamnar andra viktiga delar av nämndens ansvarsområde
efter. Stadskontorets rapport innehåller en mycket tydlig, och viktig, genomgång över hur stor andel av den
totala ekonomin som används till arbetsmarknadsinsatser respektive utredning. Då Malmö ligger mycket illa till i
dessa jämförelser är behovet av omprioritering akut. Därför föreslog Moderaterna och Centerpartiet:
Att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att återkomma
med förslag på hur ytterligare resurser kan frigöras för att öka stadens ambitionsnivå avseende
arbetsmarknadsinsatser.
Att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att återkomma
med förslag på hur ytterligare resurser kan frigöras för att öka stadens ambitionsnivå avseende utredning och
kontroll av ekonomiskt bistånd.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

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

Claes Holmerup (M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2020-08-27
Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelser inom
arbetsmarknads- och socialnämnden
Diarienr: ASN-2020-10054
Att fler Malmöbor blir självförsörjande är en av de viktigaste frågorna för vår stad. En stad där
fler har ett eget arbete är en stad där segregationen inte ökar, en stad där fler kan få ett bra
boende och där fler få möjlighet att känna sig behövda. För att kommunen ska ha hållbara
finanser är det också viktigt att skatteintäkterna växer och utbetalning av försörjningsstöd
minskar. Arbetsmarknadspolitiken är en statlig angeläget, men eftersom den statliga
arbetsmarknadspolitiken präglas av osäkerhet och motstridiga besked så behöver Malmö stad
ta ett större ansvar.
Stadskontoret har kommit med en värdefull rapport om orsakerna till kostnadsutvecklingen i
nämnden. Enligt rapporten har Malmö fler arbetslösa på alla utbildningsnivåer, även bland
välutbildade, jämfört med andra kommuner. Rapporten visar också att en stor andel av
arbetslösa i Malmö är utrikes födda. Det väcker frågan hur stor del av arbetslösheten i Malmö
som beror på en diskriminering på arbetsmarknaden. Det är känt sedan innan att Malmö stads
chefer inte speglar befolkningssammansättningen i staden. I somras rapporterade Sydsvenskan
om att personer med utländskt klingande namn hade svårt att få AT-tjänster på Skånes
universitetssjukhus. Diskriminering är en mur som står mellan arbetslöshet och självförsörjning.
Den muren måste krossas.
Miljöpartiet vill se en fortsatt offensiv arbetsmarknadspolitik från kommunens sida. Under våren
togs ett beslut om att skötseln av grönytor i framtiden skulle drivas i egen regi för ge fler
Malmöbor med försörjningsstöd ett eget jobb. Miljöpartiet anser att det behövs fler liknande
djärva åtgärder för att vända utvecklingen. Ett sådan åtgärd är att i framtiden driva lokalvården
av Malmö stads lokaler i egen regi och därigenom ge ett eget jobb till fler Malmöbor som idag
har försörjningsstöd.
På nämndsmötet yrkade vi att nämnden ska anmoda kommunstyrelsen att upprätta en dialog
med styrelsen i MKB om möjligheten att öka antalet personer som tillåts bo i respektive
lägenhet utifrån en barnkonsekvensanalys.
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www.mp.se/malmo
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För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden
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