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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-11 kl. 13:00-14:00

Plats

Triangeln 1-2 och på distans

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karolina Mecklint (Kommunikatör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Martin Fransson (Enhetschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§376
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Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2020

STK-2020-22
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 45 beslut till 69 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 78 beslut till 293 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.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 19.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 20.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 201102 §630
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2020
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Bilaga 19
Särskilt Yttrande
KS 11-11-2020
Ärende 18: Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt
9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2020
(STK-2020-22)
Antalet individer i behov av och väntande på hemtjänst och boende har ökat
dramatiskt som en konsekvens till hur pandemin utvecklats. Äldre är några av de
mest utsatta och de i störst behov av stöd, men det har också visat sig att många har
en rädsla att tacka ja till erbjudet stöd på grund av smittorisken. Det måste vi nå en
förändring på. Rutiner som skyddar brukare och personal och minimerar risk för
smittspridning är av största vikt.
Antalet ej verkställda beslut har ökat med 191 beslut sedan föregående kvartal inom
Hälsa, vård och omsorgsnämnden. En skrämmande utveckling som innebär att för
många är utan det stöd de behöver. Covid-19 pandemin har belyst många av de
utmaningar som finns inom stadens olika verksamheter, det har det gjort i detta fallet.
Det är tydligt att åtgärder krävs för att kunna möta utmaningarna på ett tryggt och
säkert sätt framöver.

Charlotte Bossen (C)

Torbjörn Tegnhammar (M) Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

Med instämmande av

Anton Sauer (C)
Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Bilaga 20
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-22

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts
inom tre månader, kvartal 3 2020
Vi noterar den kraftiga försämringen vad gäller:
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har ökat från 45 beslut till 69 beslut. Antalet rapporterade
beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 78 beslut till 293 beslut.
Informationen som delgavs KS var att det rådande läget är en konsekvens av pandemin (Covid 19). Vi
köper självklart den förklaringen. Vår undran och frågeställning gällde om malmöbor väljer bort
hemtjänsten på grund av missnöje med verksamheten oaktat pandemin.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-11-11
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