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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-11 kl. 13:00-14:00

Plats

Triangeln 1-2 och på distans

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Karolina Mecklint (Kommunikatör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Martin Fransson (Enhetschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-11-23

Protokollet omfattar

§370
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§

370

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU
2020:41)

STK-2020-1077
Sammanfattning

Malmö stad har av Arbetsmarknadsdepartementet beretts möjlighet att lämna synpunkter på
utredningen Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de
rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41). I fokus för utredningen står de rättsliga
förutsättningarna för kommuner att vara leverantörer eller på annat sätt tillhandahålla
arbetsmarknadstjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen. För att förbättra kommuners
möjlighet att medverka som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen, och för att tydliggöra
kommunernas befogenheter på arbetsmarknadsområdet, föreslås ändringar i lagen (2009:47)
om vissa kommunala befogenheter samt i lagen (2010:536) om valfrihet hos
Arbetsförmedlingen. Utredningen föreslår också att lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
upphävs och att kommunernas uppgifter enligt denna lag istället tas in i lagen om vissa
kommunala befogenheter.
Utredningen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, och
stadskontoret har i beredningen av ärendet även fört dialog med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen samt serviceförvaltningen. Stadskontoret har upprättat ett
förslag till yttrande med utgångspunkt i vad som anförs i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att i förslag till yttrande stryka meningarna om "oavsett
privata eller offentliga" och yrkar att meningarna som berörs ska ändras till följande:
“Nämnden vill särskilt lyfta fram att de statliga arbetsmarknadspolitiska insatserna behöver
öka i omfattning för att fler arbetslösa Malmöbor ska få stöd i sitt arbetssökande."
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 15.
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Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 201026 §611
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201026 Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)
Förslag till yttrande
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)
Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen (SOU 2020:41)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200923 § 263 med Reservation (V) och
Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Yttrande från serviceförvaltningen
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Bilaga 15

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-11-11: Ärende 12. Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet – Kommuners
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Vi ville stryka skrivningarna om “oavsett privata eller offentliga” i yttrandet. Vi anser att vår
gemensamma välfärd och våra skattepengar inte ska gå till privata aktörers vinster. Vi vill se
en ökad finansiering av Arbetsförmedlingens arbete - inte privata aktörer - och yrkade därför
att meningarna som berörs ska lyda:
“Nämnden vill särskilt lyfta fram att de statliga arbetsmarknadspolitiska insatserna behöver
öka i omfattning för att fler arbetslösa Malmöbor ska få stöd i sitt arbetssökande.”
Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet
Malmö 2020-11-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-11-11
Ärende 12. Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners medverkan i
den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)
Moderaterna och Centerpartiet instämmer i stora delar med utredningens förslag. Det finns dock några
aspekter som vi gärna vill lyfta. Till att börja med ser vi en viss oro för att Malmö stad ska medverka i
den statliga arbetsmarknadspolitiken. Arbetslösheten i Malmö är högre än finansministerns värsta
skräckscenario för hela landet under en pågående ekonomisk kris.
Det vittnar inte om en särskilt god förmåga att lyckas med det egna uppdraget om fler Malmöbor i egen
försörjning och det kan därmed antas att resultatet av ytterligare ansvar på området inte skulle leda till
särskilt goda resultat. Vi ser gärna att kommuner som lyckats vända ett bidragsberoende och håller
arbetslösheten på en låg nivå bedriver delar av den verksamhet som Arbetsförmedlingen idag
ansvarar för, men det finns goda skäl att vara skeptisk till en sådan verksamhet i Malmö stads
regi med dagens förutsättningar.
Vidare ser vi med viss oro på konkurrenssituationen för fristående aktörer på området. Det finns
mänger av verksamheter runt om i landet som bedriver en framgångsrik verksamhet för fler i
arbete, dessa finns också i Malmö. Större fristående aktörer får sannolikt goda förutsättningar
att verka i hela landet om förslagen i denna utredning blir verklighet, men reformeringen får
inte innebära attsmåskaliga, fristående och lokala aktörer trängs undan av stora och resursstarka
kommuner

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

