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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-17 kl. 09:00-12:50

Plats

Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör )
Arjana Bajgora (Nämndsekreterare)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Lene Cordes (Avdelningschef)
Margot Olsson (Samordnare)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Ingela Lamartine (IPL)
Jonas Bondesson (IPL)
Lina Klingstedt (IPL)

Underskrifter

Sekreterare

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

Arjana Bajgora
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne
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Hillevi Ottosson (IPL)
Rebecca Malgerud (IPL)
Sandra Andersson (IPL)
Klara Berg (IPL)
Jonas Magnusson (Enhetschef)
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-12-17

Protokollet omfattar

§377
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§

377

Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en
familjevecka påbörjas Ds 2020:24, STK-2020-1473

ASN-2020-13899
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har berett Arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig
angående remiss från Socialdepartementet – Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds
2020:24).
I promemorian lämnas förslag till införande av en familjevecka, som ska ge förvärvsarbetande
föräldrar rätt att vara lediga för att vårda ett barn mellan fyra och 16 år när det är lov,
terminsuppehåll, studiedag för personalen eller motsvarande i den verksamhet enligt
skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i. Föräldrar föreslås också kunna vara lediga
för att delta i barns utvecklingssamtal. Som en följd av konjunkturnedgången som orsakats av
coronapandemin lämnas tre förslag för hur införandet av reformen kan ske med tre olika
förmånstider.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om
familjevecka. Familjeveckan är en viktig investering i barnen och ger arbetande föräldrar
bättre förutsättningar för att kombinera arbete och familjeliv. Samtidigt vill förvaltningen
belysa att barn till föräldrar som står utanför arbetsmarknaden inte kommer att gynnas av
förslaget och att det även kan finnas behov för föräldrar att vara lediga för att delta i
utredning, stöd- och utbildningsinsatser kopplade till barnet som bedrivs inom ramen för
socialtjänstens verksamhet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 277.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende remiss från
Socialdepartementet – Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24 enligt
förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M) yrkar avslag till föreliggande förslag och yrkar istället att arbetsmarknadsoch socialnämnden avstyrker de förslag som lämnas i promemorian. Sverige och Malmö är i
behov av fler arbetade timmar oh inte färre. Familjeveckan är en dyr reform, dels i faktiska
utgifter för staten, men framför allt i de effekter som reformen väntas få för Sveriges
ekonomi. Vidare ser arbetsmarknads- och socialnämnden stora risker för Malmö stads
kompetensförsörjning oh ekonomi, då ett stort antal arbetstimmar skulle försvinna i vår egen
organisation.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
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Magnus Olsson (S) yrkar bifall till Helena Nannes (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Helena Nannes (M) yrkande.
Ordförande finner att nämnden bifaller eget bifallsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






§277 Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas Ds
2020:24, STK-2020-1473
G-Tjänsteskrivelse Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Införandet
av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24 STK-2020-1473
Förslag till Yttrande Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24 STK-2020-1473
Införandet av en familjevecka påbörjas - familjedagspenning vid lov, studiedagar
och utvecklingssamtal, Ds 2020:24
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-12-17
Ärende: Remiss från Socialdepartementet – Införandet av en familjevecka
påbörjas Ds 2020:24, STK-2020-1473
ASN-2020-13899
Införandet av den s.k. familjeveckan är en dyr reform. Svårare ekonomiska tider väntar och då
gäller det att prioritera de offentliga utgifter som leder till att fler arbetar, lämnar utanförskap
och kan försörja sig själva. Allt annat är kontraproduktivt. Vi befarar även att reformen är
kostnadsdrivande för Malmö stad då korttidsvikarier ska rekryteras och utbildas samt att
kvaliteten på kommunens handläggning försämras med en sämre kontinuitet.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på föreliggande förslag till yttrande till förmån
för följande yttrande:
Kommunstyrelsen har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig
angående remiss från Socialdepartementet - Införande av en familjevecka påbörjas (Ds
2020:24).
Arbetsmarknads- och socialnämnden avstyrker de förslag som lämnas i promemorian.
Sverige och Malmö är i behov av fler arbetade timmar och inte färre. Familjeveckan är en
dyr reform, dels i faktiska utgifter för staten, men framför allt i de effekter som reformen
väntas få för Sveriges ekonomi.
Vidare ser arbetsmarknads- och socialnämnden stora risker för Malmö stads
kompetensförsörjning och ekonomi, då ett stort antal arbetstimmar skulle försvinna i vår egen
organisation.
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)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)

