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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-25 kl. 09:00-11:45

Plats

Kungsgatan 13/Teams

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Simon Enqvist (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Lene Cordes (Avdelningschef)
Carina Opasiak (Avdelningschef)
Marcus Eriksson (Avdelningschef)
Petra West Stenkvist (Enhetschef)
Maida Bajrami Engqvist (Enhetschef)
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)
Hanna Ljungberg (Facklig representant)

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-03-25

Protokollet omfattar

§107
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Avrop från Jobbpakten 2021

ASN-2021-709
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gavs i Malmö stads budget i uppdrag att med berörda nämnder
genomföra en Jobbpakt med Malmöborna (Budget 2018 med plan för åren 2019–2023, STK2017-192).
I kommunstyrelsens budget för 2021 finns avsatt medel för insatser kopplade till Jobbpakten
och som bidrar till kompetensförsörjningen i Malmö men som inte ryms inom befintliga
anslag (Malmö stads Budget 2021 med plan för åren 2022–2023, STK-2020-1251).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden
ansöker om medel från Jobbpakten 2021 för att genomföra insatser som bidrar till att
realisera intentioner och samtidigt påverka måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål:
Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera,
Malmö stad ska verka för att en större andel Malmöbor är självförsörjande.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 9 000 000 kr från
kommunstyrelsen för planerade insatser för 2021 i enlighet med Jobbpaktens intentioner och
utifrån den kommunövergripande målsättningen om en utökning med 1000
arbetsmarknadsanställningar för 2021 (STK-2020-1509).
Ansökta medel avser kostnader som uppstår utifrån nämndens verksamhet för att kunna
genomföra de föreslagna insatserna.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har samordnat sig med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen i ärendet.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om 9 000 000 kr från kommunstyrelsen för
insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och socialnämnden planerar att
genomföra under 2021.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar på att ärendet skall återremitteras med följande motivering "att
förvaltningen skall förtydliga vilka åtgärder som kan bli aktuella samt kostnaderna för dessa".
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Joel Laguna (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Simon Enqvist (SD) instämmer med moderaternas yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordförande finner att det föreligger ett yrkande om återremiss. Ordförande finner att
nämnden vill behandla ärendet idag.
Helena Nanne meddelar för Moderaterna, Joacim Ahqvist meddelar för Centerpartier och
Simon Enqvist meddelar för Sverigedemokraterna att de inte deltar i beslutet.
Ordförande finner att det bara föreligger ett förslag till beslut. Ordförande finner att
nämnden har beslutat i enlighet med det föreliggande förslaget.
Reservationer
Helena Nanne (M) reserverar sig muntligen till beslutet att behandla ärendet på dagens
sammanträde.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) reserverar sig muntligen till
beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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