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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-10-12 kl 10:00-11:20

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Håkan Fäldt

Protokollet omfattar

§358

Underskrifter

Sekreterare
Anna-Lena Alnerud
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C)
John Roslund (M) ersätter Vakans M (M) (2:e vice ordförande)
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Belma Rosarv (Sekreterare)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
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358

STK-2021-18

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader,
kvartal 2 2021

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 minskat från 87 beslut till 72 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har minskat från 84 beslut till 80 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 godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Olin (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga
31.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 210920 §522

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210920 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1
§ SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 2
2021
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Bilaga 31

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen: 2021-10-12
Ärendenummer: STK 2021-18 Rapport om gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader,
kvartal 2 2021.

Ärendet gäller rapport om gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader inom stadens
samtliga socialnämnder. Antalet rapporter som ej verkställts har minskat inom LSS från 87 till 72
beslut samt inom SoL från 84 till 80 beslut.
Statistiken är inte lättläst då den omfattas av många faktorer som staden inte rår över men vi anser
det vara anmärkningsvärt att personer som fått beslut om Hemtjänst fortfarande efter 24 månader
inte fått tillgång till tjänsten.
Oavsett Coronapandemi eller ej så kan behovet av hjälp i hemmet ej försvinna och den gångna tiden
skulle i praktiken innebära att behovet blivit större än vid beviljandet, samt att brukaren i värsta fall
skulle kunna vara avliden.
Vi anser att staden behöver bättra sig inom de områden som går att påverka vilket detta område
omfattas av. Vi anser att servicen till våra äldre är av största prioritet och att förvaltningen behöver
en bättre måluppfyllelse.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Nima Gholam Ali Pour

Med instämmande av: Rikard Åhman Persson
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