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Nämndplaner för arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheter för år 2019
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Nämndplan 2019 för arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhetsområde 3 - Individ- och familjeomsorg antas.
2. Nämndplan 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamhetsområde 8 - Arbetsmarknad och integration antas med ett tillägg av
följande nämnduppdrag: att en utredning initieras för att undersöka
möjligheterna att starta en utbildning i sex- och samlevnad för alla nyanlända
där man bör titta på möjligheterna att göra utbildningen obligatorisk och ifall
eventuell frånvaro kan rendera i reducerade kommunala bidrag.

Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) lämnar särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplaner för år
2019 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden
individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration.
Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 fastställd av
kommunfullmäktige den 13 december 2018 samt kommunens anvisningar för
styrning och planering.

Yrkande
Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) tilläggsyrkar till beslutspunkt 1
enligt följande: att förvaltningen till kommande nämndsammanträde
återkommer med en konkret plan hur det angivna sparbetinget, 6-7 mkr, ska
klaras. Planen ska vara så specificerad att nämnden regelbundet kan följa upp
och, vid behov, vidta lämpliga åtgärder. Gerd Dufberg (M) och Bjarne Vifell
(SD) biträder yrkandet. Christoffer Holmström (S) yrkar avslag till yrkandet.
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Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) tilläggsyrkar till beslutspunkt 1
enligt följande: att förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett
benchmarkingprojekt mot Solna för att lära hur de arbetar preventivt mot fusk
med försörjningsstöd. Gerd Dufberg (M) och Bjarne Vifell (SD) biträder
yrkandet. Christoffer Holmström (S) yrkar avslag till yrkandet.
Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) tilläggsyrkar till beslutspunkt 2
enligt följande: att en särskild utbildning i sex- och samlevnad för alla
nyanlända, där kvinnor och män undervisas separat, ska startas upp snarast.
Utbildningen ska vara obligatorisk för alla nyanlända över 18 år som placeras i
Tyresö. Eventuell ogiltig frånvaro ska rendera i reducerade kommunala bidrag.
Petra Nygren (M) yrkar bifall till yrkandet. Christoffer Holmström (S) yrkar
avslag till yrkandet.
Christoffer Holmström (S) yrkar för de tjänstgörande socialdemokraternas
räkning, på tillägg till beslutspunkt 2 enligt följande: att en utredning initieras för
att undersöka möjligheterna att starta en utbildning i sex- och samlevnad för alla
nyanlända. Man bör titta på möjligheterna att göra utbildningen obligatorisk och
ifall eventuell frånvaro kan rendera i reducerade kommunala bidrag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkanden avseende beslutspunkt 1 och finner att
nämnden avslår yrkandena.
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkande avseende beslutspunkt 2.
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandens tilläggsyrkande avseende beslutspunkt 2 och finner att nämnden
bifaller ordförandens tilläggsyrkande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-02-19 Nämndplaner för arbetsmarknads- och
socialnämnden 2019.pdf
Nämndplan IFO 2019.docx.pdf
Bilaga Styrdokument IFO.docx.pdf
Nämndplan Arbete & integration 2019.docx.pdf
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