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Kommunfullmäktige

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet, STK-20191486
STK-2019-1486

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit motion om att undersöka möjligheten att
bidra till att göra Kalkbrottet mer tillgängligt för besökare än det är idag. I motionen föreslås
bland annat etableringen av ett café och i anslutning enklare ombyteslokaler, det föreslås att
caféet skulle drivas som en daglig verksamhet enligt LSS.
Vid en utveckling av ett café i kalkbrottsområdet ser arbetsmarknads- och socialnämnden
möjligheter att på sikt erbjuda kommunala arbetsmarknadsinsatser exempelvis genom
arbetsmarknadsanställningar. Denna möjlighet kan gynna nämndens målgrupper.
Verksamheten skulle behöva prövas för att kunna göra en bedömning om verksamheten
kommer att konkurrera med näringsverksamheten och om den kan drivas utan vinstsyfte. En
sådan eventuell verksamhet är även sammankopplad med en resursfråga gällande lokal,
material, personal och anställningar. Övriga delar av motionens innehåll ligger utanför
nämndens ansvarsområde.
Yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit motion om att undersöka möjligheten att
bidra till att göra Kalkbrottet mer tillgängligt för besökare än det är idag.
Nämndens överväganden

Arbetsmarknads -och socialnämnden har undersökt vilka möjligheter som finns, inom
nämndens ansvarsområde, för att bidra till att göra kalkbrottet mer tillgängligt än idag.
Vid en utveckling av en caféverksamhet i kalkbrottsområdet ser arbetsmarknads- och
socialnämnden möjligheter att på sikt erbjuda kommunala arbetsmarknadsinsatser
exempelvis genom arbetsmarknadsanställningar. Denna möjlighet kan gynna nämndens
målgrupper.
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Enligt 2 kap 1 § kommunallag (2019:835) får kommuner och regioner själva ha hand om
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens
område eller deras medlemmar. Enligt samma lag i 2 kap 7 § får kommuner och regioner
driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt kommunmedlemmarna.
En sådan verksamhet som föreslås i motionen skulle behöva prövas för att kunna göra en
bedömning om verksamheten konkurrerar med den privata näringsverksamheten och om
den kan drivas utan vinstsyfte. Verksamheten får inte heller ha för stor omfattning och
behöver vara motiverad utifrån arbetsmarknads- och arbetsträningssynpunkt. Insatsen är
även sammankopplad med en resursfråga gällande lokal, material, personal och anställningar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har fört dialog med funktionsstödsnämnden kring
eventuella samverkansmöjligheter gällande anställningar. Funktionsstödsnämnden bedriver
sex stycken caféverksamheter i staden. Caféerna bedrivs på ett sådant sätt att de inte skall
konkurrera med privat näringsverksamhet och utan vinstsyfte. Funktionsstödsnämnden
beskriver att daglig verksamhet hade kunnat vara ett komplement till en eventuell
verksamhet vid kalkbrottet om den bedrivs i enskild eller kommunal regi. Daglig verksamhet
kan tilldelas enskilda platser till brukare som är arbetsförberedande och därmed komma
närmare arbetsmarknad och en anställning.
Arbetsmarknads- och socialnämndens samlade bedömning är att vid ett eventuellt framtida
beslut kring etablering av caféverksamhet i området vid Kalkbrottet så behöver en prövning
göras för att kunna bedöma om verksamheten är något som Malmö stad kan bedriva och i så
fall på vilket sätt.
Övriga delar av motionens innehåll ligger utanför nämndens ansvarsområde.
Arbetsmarknads- och socialnämndens bedömning är därmed att motionen ska anses vara
besvarad.
Ordförande

Sedat Arif
Förvaltningsdirektör

Britt-Marie Pettersson
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

