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Funktionsstödsnämnden
Datum

2020-01-24

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

FSN-2019-2467

Kommunfullmäktige

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

Funktionsstödsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Yttrande över motion avseende utveckling av Kalkbrottet för att göra det mer tillgängligt för
allmänheten. Kalkbrottet är ett kommunalt naturreservat med många skyddsvärda djur- och
växtarter. Förslaget är att göra det mer tillgängligt genom att öppna ett café och göra det
möjligt att ta del av djurlivet genom utsiktsplats med kikare för att göra så lite intrång i den
skyddsvärda miljön men ändå göra den tillgänglig för allmänheten. Café föreslås att drivas
som en daglig verksamhet enligt LSS.
Yttrande

Funktionsstödsnämnden instämmer om betydelsen med områdets som rekreations- och
naturområde för allmänheten samt att exploateringen skall ske varsamt. I dagsläget finns
möjlighet att se området med guidade turer vilket är kostnadsfritt. Vid en utbyggnad och en
ökad tillgänglighet och med ett café kan det förväntas en ökad frekvens av besökare vilket
funktonsstödsnämnden vitsordar. En daglig verksamhet skall utformas i enlighet med
brukarens intresse och behov. Syftet är att erbjuda den enskilde en meningsfull sysselsättning
och att leva som andra med mål att utveckla möjligheter till förvärvsarbete enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
I dagsläget bedriver funktionsstödsnämnden sex stycken caféverksamheter i staden som är
öppet vardagar på dagtid. Caféerna bedrivs på ett sådant sätt att de inte skall konkurrera med
privat näringsverksamhet och utan vinstsyfte. Inom ramarna för den allmänna kompetensen
får kommunerna enligt 2 kap 1 § kommunallag (2017:725) ta hand om enbart sådana
angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område
eller dess medlemmar. Vidare enligt samma lag i 2 kap 7 § får näringsverksamhet bedrivas av
kommunen enbart om den går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller
tjänster åt de egna kommunmedlemmarna och drivs utan vinstsyfte.
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Den typ av caféverksamhet som föreslås bedrivas på Kalkbrottet, med öppettider på helger
och en förmodad ökad besöksfrekvens, gör att förutsättningarna bör prövas att en daglig
verksamhet i så fall inte konkurrerar med privat näringsverksamhet och att verksamheten
inte kan drivas med vinstsyfte.
De caféerna som idag bedrivs som en daglig verksamhet har före uppstart bedömts att inte
utgöra en osund konkurrens mot privata näringsidkare. I en del av lokalerna där
caféverksamheterna som är daglig verksamhet finns idag har det tidigare funnits privata
näringsidkare som inte lyckats få lönsamhet.
Vidare i motionen föreslås att caféet ska inredas med stor glassida mot kalkbrottet och
glasgolv. Detta gör det svårt för brukare som har problematik kring kognition och
perception vilket skulle begränsa urvalet av brukare som skulle kunna komma ifråga.
I dagsläget finns sex caféer som daglig verksamhet med öppettider vardagar och dagtid. Den
föreslagna verksamheten med generösa öppettider har prövats i de befintliga caféerna. Där
har förslag om kvällsöppet prövats men det har inte varit något som brukare önskat och
därför har förslagen inte genomförts. Förslaget med ett café på Kalkbrottet som en daglig
verksamhet påverkar även befintlig budget och extra resurser hade behövts. De befintliga
caféerna möter väl den efterfrågan bland brukare i dagsläget men det kan givetvis ändras.
Däremot kan daglig verksamhet vara ett komplement till en caféverksamhet om det bedrivs i
enskild regi eller av annan kommunal aktör. Daglig verksamhet kan tilldelas enskilda platser
till brukare som är arbetsförberedande och därmed komma närmare arbetsmarknad och en
anställning.
Med vad som framkommer i yttrandet föreslår funktionsstödsnämnden kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad vad gäller de delar som rör funktionsstödsnämndens
ansvarsområde.
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