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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-11 kl. 13:00-14:07

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§220
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Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som
inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 2019

STK-2019-11
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har ökat från 46 beslut till 47 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 35 beslut till 39 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190827 §480
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslut, kvartal 2 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190827 § 282 med Särskilt yttrande
(SD) och (M+C)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 190820 § 92 med Särskilt
yttrande (M)
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Särskilt Yttrande
Bilaga 28

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 25: Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 2019
Moderaterna och Centerpartiet kan konstatera ett antal brister som drabbar de allra mest utsatta
Malmöborna. Inte minst de brister som gäller kontaktfamilj är oerhört allvarligt, där det kan ta så
lång tid som 13 månader för att få en kontaktfamilj. Det är inte utan svårigheter att rekrytera
Malmöbor som kan ställa upp som kontaktfamiljer, men rapporteringen visar på ett stort behov
av att vidta åtgärder för att bristen av lämpliga kontaktfamiljer ska drabba så få som möjligt.
Vidare är Moderaterna och Centerpartiet mycket bekymrade över hanteringen av det
biståndsbeslut som skulle ha inneburit att två barn som upplevt våld i hemmet borde ha fått
samtalsstöd. Det är inte en form av stöd som kräver rekrytering av externa Malmöbor, utan något
som arbetsmarknads- och socialförvaltningen i alla lägen måste kunna leverera i god tid utan
svårigheter.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)

