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Till kommunfullmäktige i Malmö
Kommunstyrelsen 21/3 2012 (Ilmar Reepalu/Tomas Bärring):
Kommunstyrelsen biträder i huvudsak vad barn- och ungdomsberedningen i skrivelse anfört. Styrelsen förordar emellertid att följande text skall gälla under rubriken
”Beredning av beslut” i tjänsteutlåtandet:
Beredning av beslut
Initiativ till ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden kan tas av nämnder
i Malmö kommun. Ansökningarna behandlas två gånger per år, kommunstyrelsen beslutar om tilldelning av medel vid sammanträdena i april och november.
Vid beredning av ansökningarna ska en referensgrupp bestående av relevanta resurspersoner medverka för en allsidig bedömning av ansökningarna.
Ansökningarna ska beredas av barn- och ungdomsberedningen inför beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar i ärendet på delegation av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår således att kommunfullmäktige beslutar
att inrätta en social investeringsfond,
att godkänna i ärendet föreslagna riktlinjer för den sociala investeringsfonden,
med den justering som kommunstyrelsen förordat,
att godkänna det förslagna ansökningsförfarandet,
att till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om tilldelning av medel ur
den sociala investeringsfonden,
att till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om rutiner för återbetalning
av tilldelade medel, samt
att till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om rutiner för uppföljning av
genomförda insatser.
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I ärendet har Anja Sonesson (M), Håkan Fäldt (M), Martina Jarnbring Palm (M),
Stefan Lindhe (M) och Ewa Bertz (FP) - med instämmande av Peter Österlin (M) och
Emil Eriksson (M) - avgivit följande
Särskilt yttrande
I ärendet har Fredrik Fernqvist (MP) - med instämmande av Nils Karlsson (MP) avgivit följande
Särskilt yttrande
Miljöpartiet de gröna ställer sig positiv till att inrätta en social investeringsfond. Vi
har vid flertalet tillfällen påpekat behovet av att fokusera på förebyggande arbete och vi
har uppmärksammat att en särskild investeringsfond skulle kunna vara en bra modell för
detta. I de nu antagna riktlinjerna är fondens målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Malmö. Det är en rimlig avgränsning i inledningsskedet, men vi hoppas att även ett bredare grepp kan tas i framtiden. Vi tänker särskilt
på gruppen hemlösa som skulle kunna ges större möjlighet till eget boende enligt Bostad
Först-modellen.

I ärendet har Magnus Olsson (SD) - med instämmande av Anders Olin (SD) - avgivit
följande
Särskilt yttrande
Sverigedemokraterna ser grundtanken bakom en social investeringsfond som ett bra
förslag. Malmös sociala haveri har ju knappast undgått någon. Vi kan av texten i ärendet
utröna att dessa 50 miljoner kommer att mynna ut i nya projekt i segregerade problemområden såsom Seved och Rosengård, områden där tidigare satsningar uppenbarligen
varit förgäves eller i alla fall mindre lyckade. Med detta som bakgrund är det inte utan
att man ställer sig frågan. Vore det inte klokt att istället ändra kursen på skutan?
Vi kommer att följa upp och granska att själva uppförandet och syftet med fonden efterleves, det vill säga att den förväntade kopplingen mellan insats/initiala kostnader och
minskade framtida kommunala kostnader.
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