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Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt
trygghetsboende i Malmö

STK-2019-1265
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska yttra sig över en motion av Anders Andersson (V) om införande av
biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö. Det finns idag trygghetsboenden i Malmö för den
som är 70 år eller äldre. Boendeformen är inte biståndsbedömd utan tilldelas endast efter
kötid och inte efter behov. Motionären lyfter att kötiden kan vara flera år och att även den
äldres ekonomi kan begränsa tillgängligheten till dagens trygghetsboenden. Motionären menar
att Malmö stad ska starta trygghetsboenden som tilldelas efter behov och inte utifrån kötid
eller den äldres ekonomi.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om att införa
biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö besvarad med hänvisning till vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen med instämmande av Stefana Hoti (MP).
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande om bifall till motionen med instämmande av Stefana Hoti (MP) och
Charlotte Bossens (C) yrkande om bifall till motionens första att-sats och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionens
första att-sats.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 200330 §202
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Motion av Anders Andersson (V) om att införa
biståndsbedömt trygghetsboende
Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i
Malmö
Servicenämnden beslut 200128 § 6
Remissvar från servicenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200131 § 6 med Reservation (M+C) och
(V)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

