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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 ITfixaren 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 IT-fixartjänsten 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.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Lisbeth Persson-Ekströms (SD) motion om att sänka
trösklarna för Fixartjänst och IT-fixaren.
Beslutsunderlag
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Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 220615 § 83 med muntlig Reservation (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220829 Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att sänka
trösklarna för Fixartjänst och IT-fixaren

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-29
Kommunstyrelsen 2022-09-07
Kommunfullmäktige 2022-09-29
Beslutet skickas till

Motionären
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ärendet

Lisbeth Persson-Ekström (SD) framhåller i en motion att Sverigedemokraterna ser mycket
positivt på att Malmö stad är behjälpliga genom ”fixartjänster”. Sverigedemokraterna menar att
åldersgränsen för att kunna erhålla dessa fixartjänster ska återspegla de befintliga åldersnivåerna
för pension. Trösklarna för målgruppen i fråga ska vara så låga som möjligt för att personerna
ska kunna bli, och även känna sig, inkluderade. Därav menar motionären att reviderade
ålderskrav för dessa tjänster är ett viktigt steg i att fortsätta inkludera målgruppen.
Pensionsåldern är ett fastställt riktvärde att kunna utgå ifrån.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta
-att uppdra åt hälsa-, vård och omsorgsnämnden att sänka det befintliga allmänna ålderskravet
på Fixartjänst samt IT-fixaren från 75 år till 65 år.
-att uppdra åt hälsa-, vård och omsorgsnämnden att 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).
Under ärendets beredning har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden getts möjlighet att yttra sig.
Bakgrund

Fixartjänsten, och de regler som gäller för denna, beslutades av kommunfullmäktige 2007 (KSKOM-2006-00884) efter en utvärdering av försöksverksamheten Husiefixaren. När
kommunfullmäktige fattade beslut att inrätta en Fixartjänst i Malmö stad fastställdes
åldersgränsen för att kunna ta del av Fixartjänsten, till 67 år för de som beviljats omvårdnadseller serviceinsats enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS. För övriga Malmöbor fastställdes åldersgränsen 75 år
eller äldre.
Enligt 2 kap. 7 § Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, var åldersgränsen 67 år på
en person som kommunen kunde tillhandahålla servicetjänster till, utan föregående individuell
behovsprövning, och det var den åldersgräns kommunfullmäktige beslutade om för personer
som var beviljade omvårdnads- och serviceinsatser.
I kommunfullmäktiges beslut 2007, att Malmö skulle tillhandahålla fixartjänster utan individuell
behovsprövning, beslutades även om innehåll och avgränsningar. Förutom åldersgränserna, och
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att tjänsten skulle erbjudas utan biståndsbedömning, beslutades att arbetsuppgifterna som skulle
förhindra fall främst skulle ha karaktären av att byta glödlampor, batterier, proppar, fästa lösa
sladdar, halksäkra mattor, ta ner och sätta upp gardiner, tavlor och brandvarnare. Tjänsten är
avgiftsfri men eventuellt material bekostas av den enskilde. Arbetsuppgifterna omfattar inte
sådant som kräver yrkeskunniga hantverkare.
Åldersgränsen som gäller för att kunna använda fixartjänst och IT-fixare utan individuell
behovsprövning, innebär ingen inskränkning för Malmöbors möjlighet att ansöka om bistånd
med individuell behovsprövning enligt SoL och LSS.
Remissinstansernas yttrande
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens yttrande
En kommun får inte tillhandahålla fixartjänster till Malmöbor yngre än 68 år enligt 2 kap. 7 §
Lagen om vissa kommunala befogenheter, som lyder ”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.”
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är dock positiv till att göra tjänsten tillgänglig för fler
personer i kommunen eftersom den bedöms vara uppskattad av personer som nyttjar tjänsten
idag. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har därför den 24 maj 2022 beslutat att åldersgränsen
för Malmöbor som har rätt att nyttja fixartjänsten och IT-fixartjänsten ändras till 68 år från och
med den 1 september 2022 (§ 71, HVO-2022-1291).
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
(SD) lämnade muntlig reservation.
Stadskontorets bedömning

Att tillhandahålla fixartjänster utan föregående individuell behovsprövning, med de åldersgränser
som motionärens föreslår i sina yrkanden, är inte förenligt med gällande lagstiftning, 2 kap. 7 §
Lagen om vissa kommunala befogenheter.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut att ändra åldersgränsen till 68 år från 1 september
följer nu gällande lagstiftning. Beslutet innebär att samma åldersgräns kommer att gälla alla
Malmöbor, både de som har beslut om service- och omvårdnadsinsatser, och de som inte har
det. Från 1 januari 2023 kommer åldersgränsen i lagen att höjas till 69 år vilket hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden behöver beakta.
Stadskontorets förslag

Med hänvisning till gällande lagstiftning föreslås kommunfullmäktige avslå motionen.
Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

