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§

321

STK-2022-329

Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att sänka
trösklarna för Fixartjänst och IT-fixaren

Sammanfattning
Lisbeth Persson-Ekström (SD) föreslår i en motion att trösklarna för få hjälp av Fixartjänst
och IT-fixaren ska sänkas. Motionären föreslår att det allmänna ålderskravet för Fixartjänst
samt IT-fixaren sänks från 75 år till 65 år. Motionären föreslår även att det befintliga
ålderskravet för Fixartjänst samt IT-fixaren ska sänkas från 67 år till 62 år, för den som är
beviljad hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller motsvarande insatser enligt
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redogör i sitt remissvar för att nämnden är positiv till
att göra tjänsten tillgänglig för fler personer i kommunen. Nämnden beslutade därför den
24 maj 2022 att åldersgränsen för Malmöbor som har rätt att nyttja fixartjänsten och ITfixartjänsten ändras till 68 år från och med den 1 september 2022.
Enligt 2 kap. 7 § Lagen om vissa kommunala befogenheter, är 68 år för närvarande den
lägsta ålder på en person som kommunen kan tillhandahålla servicetjänster till, utan
föregående individuell behovsprövning.
Att tillhandahålla fixartjänster utan föregående individuell behovsprövning, med de
åldersgränser som motionärens föreslår i sina yrkanden, är inte förenligt med gällande
lagstiftning.
Förslaget är att motionen avslås med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Lisbeth Persson-Ekströms (SD) motion om att sänka
trösklarna för Fixartjänst och IT-fixaren.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
motionen bilaga 18.
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KSAU 220829 §477
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•
•
•
•

G-Tjänsteskrivelse KSAU 220829 Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD)
om att sänka trösklarna för Fixartjänst och IT-fixaren
Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att sänka trösklarna för
Fixartjänst och IT-fixaren
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 220615 § 83 med muntlig
Reservation (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
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Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2022-329

Motion av Lisbeth Persson – Ekström (SD) om att sänka trösklarna för Fixartjänst och ITfixaren
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslaget att hälsa- vårdoch omsorgsnämnden ska sänka det befintliga allmänna ålderskravet på Fixartjänst samt IT-fixaren
från 75 år till 65 år.

Sverigedemokraterna har även föreslagit i motionen att hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska sänka
det befintliga ålderskravet på Fixartjänst samt IT-fixaren från 67 år till 62 år för den som är beviljad
hemtjänstinsatser eller omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sedan motionen lämnades in har hälsa- vård och omsorgsnämnden tagit beslut om att åldersgränsen
för Malmöbor som har rätt att nyttja Fixartjänst och IT-fixartjänsten ändras till 68 år.

Kommunstyrelsen menar att enligt Lagen om vissa kommunala befogenheter 2 kap. 7 § så kan man
inte tillhandahålla fixartjänster utan föregående individuell behovsprövning, med de åldersgränser
som Sverigedemokraterna har föreslagit.

Själva lagtexten som det refereras till är inget förbud mot att inrätta fixartjänst med de åldersgränser
som Sverigedemokraterna har föreslagit. Lagtexten lyder på följande sätt:

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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”Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt
personer som fyllt 68 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador,
olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.”

Frågan är då om man ser Fixartjänst och IT-fixaren som en servicetjänst eller som en generell
hälsofrämjande insats som alla äldre i Malmö behöver ha tillgång till. Sverigedemokraterna menar att
äldre behöver ha tillgång till Fixartjänst och IT-fixaren och att detta är en del av en modern
äldreomsorg där hänsyn tas till det digitala utanförskapet som många äldre upplever samt att äldre i
allmänhet behöver hjälp med att utföra vissa riskfyllda uppgifter i hemmet.

I Vellinge kommun och Halmstad kommun får kommuninvånare hjälp från kommunens fixartjänst
från 65 år. Samma lagstiftning som kommunstyrelsen refererar till gäller i både Vellinge och
Halmstad. Hur kommer det sig då att äldre i dessa kommuner har tillgång till fixartjänst från 65 år?

I Malmö har man startat flera allaktivitetshus vars syfte är att främja ungdomars hälsa. Här har inte
det politiska styret gjort en tolkning av lagstiftningen som skapat några hinder för att ge en viss
service utan lagstöd. Men när det gäller gruppen äldre så tolkar det politiska styret lagstiftningen på
ett sätt att de menar att lagen omöjliggör att äldre från 65 år ska få tillgång till fixartjänst. Om det
politiska styret tolkade Lagen om vissa kommunala befogenheter på samma sätt avseende
allaktivitetshus som man gör avseende fixartjänst så skulle varje barn behovsprövas innan de kunde
släppas in i allaktivitetshusen.

Hur kommer det sig att illegala migranter kan få ekonomiskt bistånd i Malmö medan äldre från 65 år
inte kan få tillgång till något så grundläggande som Fixartjänst och IT-fixare? Socialdemokraterna och
Liberalerna borde ta en titt på lagstiftningen igen och se om det är det politiska styret som i det här
fallet missgynnar de äldre. Detta gör de med rätt usla svepskäl.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen förordar kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2022-09-07
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