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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-24 kl. 09:00-12:15

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)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (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)
Lars Eriksson (C)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Pia Lonnakko (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Lene Cordes (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Jonas Magnusson (Enhetschef)
Petra West Stenkvist (Enhetschef)
Luisa Hansson (Ekonomichef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne
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Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)
Lotta Heckley (Controller)
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-03-03

Protokollet omfattar

§72
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Årsanalys för 2020

ASN-2020-15574
Sammanfattning

Årsanalys 2020 innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och
ekonomi. Nämndens brukare och medarbetare har påverkats av coronapandemin under året
vilket beskrivs i rapporten.
Nämnden har tilldelats ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål för
mandatperioden och målen omfattar en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar.
Nämnden bedömer att arbetet med tre av kommunfullmäktiges mål går enligt planering, att
fyra avviker positivt och att fyra avviker både positivt och negativt.
Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och
resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår till plus 28,8 miljoner kronor.
Resultatet för ekonomiskt bistånd uppgår till plus 28,9 miljoner kronor. Inom
hemlöshetsramen redovisas ett underskott om 6 miljoner kronor och inom ramen för
statsbidrag till flyktingar ett överskott om 26,3 miljoner kronor.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-02-10 § 42
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner årsanalys 2020 och skickar den till
kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Magnus Olsson (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Kerstin Håkansson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Avdelningschefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Beslutsunderlag






§42 Årsanalys för 2020
G-Tjänsteskrivelse ASN 210224 Årsanalys 2020
Årsanalys 2020 ASN efter AU
Bilaga 1. Uppföljning av arbetsmiljön v2
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Bilaga 2. Systemuppföljning av SAM
Bilaga 3. Handlingsplan aktiva åtgärder mot diskriminering
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-02-24 Ärende 31. Årsanalys för 2020

Vänsterpartiet har under lång tid kritiserat nämndens sätt att tackla hemlösheten och de
förändringar i riktlinjer om bistånd till boende som gjorts på förvaltningsnivå.
Vi instämmer i SACOs yttrande på förvaltningsrådet, inte heller vi delar bilden av att de
minskade kostnaderna för hemlöshet beror på ett minskat behov av boende, snarare en
förändring i vem som räknas som hemlös.
Vidare ställer vi oss också frågande till vad som menas med att arbetsmiljöarbetet fortskrider
enligt plan när stora andelar av arbetstagarna till exempel uppger att de inte hinner utföra
sina arbetsuppgifter och att arbetet påverkar deras fritid negativt. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet, likväl som balans mellan krav och resurser är fortsatt viktigt för att
medarbetare ska må bra och Malmöbor få den bästa servicen.

Malmö 24 februari 2021
Kerstin Håkansson (V) ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-15574

Årsanalys för 2020
Under 2020 beslutades i Kommunfullmäktige om att tilldela Arbetsmarknads- och socialnämnden en
utökning av de befintliga budgetramarna motsvarande 395 miljoner kronor vilket gett ett skenbart
budgetöverskott på drygt 25 miljoner kronor sammanräknat på samtliga nämndens
verksamhetsområden för det gångna året.
I verkligheten innebär det att Arbetsmarknads- och socialnämnden ännu en gång slagit rekord i att
spräcka den budget som tilldelats med ett verkligt underskott på minus 370 miljoner. Detta trots att
budgetramarna redan fått kraftig tillökning inför 2020.
Sverigedemokraterna har konsekvent och starkt markerat emot det respektlösa agerandet gentemot
skattebetalarna, som uppvisas av de styrande partierna där man konstant väljer att lägga resurser
man inte har på åtgärder och verksamheter som ofta är både kostnadsineffektiva och som inte sällan
ligger långt utanför nämndens kärnverksamhet.
Trots skenande kostnader inom nämnden så minskar inte problemen i Malmö. Vi kan se en ökning av
antalet personer i Malmö som dras med missbruksproblematik, med ökade behov av antalet insatser
i form av institutionsplaceringar samt placeringar i öppenvård.
Vi ser även en kraftig ökning av antalet orosanmälningar, som ligger 9 procent över förra årets
mätning trots en befolkningsökning på endast 1,5 procent.
Det är tänkvärt att man här benämner det ökande antalet orosanmälningar som en positiv
utveckling, då “fler barn och unga kan få stöd och hjälp”. Man undviker däremot helt att reflektera
över det ständigt ökande samhällsproblem som avspeglar sig i dessa mycket allvarliga siffror.
Man har även uttalat ett mål om att vidare fokusera på att få nyanlända till självförsörjning vilket är
samma mål som har funnits i decennier. Färsk data visar dock att även med alla resurser som lagts till
detta ändamål så tar det i genomsnitt 13 år innan hälften av de som invandrat till landet blir
självförsörjande och att en överväldigande majoritet av de som inte blivit självförsörjande inom
denna tidsramen aldrig kommer nå en inkomstnivå som motsvarar självförsörjning i Sverige utan
förblir en permanent belastning på samhället.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Det är även anmärkningsvärt att Malmös uppmätta flyktingmottagande för det gångna året uppgick
till 70% av motsvarande siffra för 2019 trots den rådande covid pandemin och stängda gränser över
hela Europa som i stort sett omöjliggjort invandring från de flesta länder utan aktiv hjälp från Svenska
myndigheter.
Det har heller inte funnits något krav på obligatorisk testning för dessa personer vilket inneburit att
inga av de nyanlända har testats för Covid, detta trots att vi sett högre andel smittade bland
utlandsfödda, vilket potentiellt kan ha orsakat större spridning i kommunen än vad som annars skulle
förekommit.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2021-01-28
Årsanalys
Diarienr: ASN-2020-15574
Årsanalysen visar att nämnden gör ett plusresultat. Det hade inte varit möjligt utan
tilläggsbudgeten som en majoritet av kommunfullmäktige röstade för. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har sedan den bildades varit underfinansierad. Underfinansieringen har skapat
onödig stress i verksamheten och försvårat det viktiga arbetet som görs dagligen för
Malmöbornas välmående.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-02-24
Årsanalys för 2020
ASN-2020-15674
2020 var ett mycket speciellt år för Malmö och inte minst för de verksamheter som arbetsmarknads- och
socialnämnden ansvarar för. Med en arbetslöshet på hela 16 procent råder en djup kris samtidigt som
politiska krafttag saknas från såväl nationellt som lokalt håll. Verklighetsbeskrivningen i årsanalysen är
inte helt konsekvent och pekar delvis på att fler beviljats ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl och
delvis på att nämnden haft ett mindre inflöde av klienter på ekonomiskt bistånd på grund av de nationella
förändringarna i a-kassan.
Det ekonomiska resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden ser vid en första anblick ovanligt
positivt ut, men det är viktigt att komma ihåg de mångmiljonbelopp som betalats ut till nämnden från
kommunfullmäktige i extra kommunbidrag under året. Utan dessa extra pengar hade arbetsmarknadsoch socialnämnden likt tidigare år avslutat året med stora underskott.
Vidare är det anmärkningsvärt att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin beskrivs som mycket
små i årsanalysen, samtidigt som allmänheten kunnat läsa pressmeddelanden från Socialdemokraterna
och Liberalerna om att budgethålen till följd av pandemin uppgick till nästan en halv miljard.
Budgethålens existens råder det ingen tvekan om, men det är problematiskt när politiskt ansvariga
använder pandemin som ett svepskäl till brister i en ekonomi som varit misskött i många år.
Avslutningsvis vill vi särskilt lyfta situationen på enheten för överförmyndarärenden som inte nämns i
årsanalysen. Vi har full förståelse för att årsanalysen inte innehåller någon uppföljning på enhetsnivå för
hela verksamheten, men när det gäller enheten för överförmyndarärenden har en omfattande
personalomsättning och uppenbara brister i arbetsmiljön dominerat år 2020. Även om det är
överförmyndarnämnden som ansvarar för verksamheten gentemot Malmöborna är det arbetsmarknadsoch socialnämnden som har det yttersta personal- och arbetsmiljöansvaret. Vi kommer att fortsätta
bevaka frågan under 2021.

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)

