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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-10-26 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande) §124
Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (Mötesordförande §§125-137)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt) §§125-137

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Annika Råbrant (S)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt) §124
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C) §§124-129
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal) §§124-133
Ellen Andersson (utredare strategiska avdelningen) §124
Helen Ekeroth (utredare strategiska avdelningen) §124
Mihaela Covaciu (utredare ekonomiavdelningen) §124
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT) §§129-130
Urban Funck (HR-chef) §§131-133
Malin Hansson (HR-konsult) §§131-133

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Roko Kursar (L) §124

Bengt Persson (S) §125-137

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

Albin Schyllert (M)
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Gertrud Hedén (HR-konsult) §§131-133
Susanne Nordin (HR-konsult) §§131-133
Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-11-02

Protokollet omfattar

§§124-137
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Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Remiss angående Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Remiss angående Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan möjlighet
till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)
Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
Hyresavtal gällande LSS-boende Piloten 1 (Mölledal)
Förslag till ny tomt för LSS-boende
Sjukfrånvarorapport tertial 2 2020
Arbetsskador och tillbud tertial 2 2020
Uppföljning av Handlingsplan för genomförandet av heltid som norm 2019–
2021
Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i funktionsstödsnämnden
gällande Stödfamilj som korttidsvistelse
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Delegationsbeslut
Information från förvaltningen
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§

124

Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt
LSS och assistansersättningen

FSN-2020-1941
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över remissen Översyn av insatser enligt LSS
och assistansersättningen. Utredningen innehåller förslag på förändringar i LSS-lagstiftningen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden bifaller Kursars (L) föreslagna förändringar 1, 2, 3 och 4 samt
Gustafssons (V) föreslagna förändring 7, 9 och 10.
(förändringsförslagen återfinns under "Yrkanden")
2. Funktionsstödsnämnden godkänner efter fastställda förändringar yttrandet.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 1)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (se
Bilaga 2)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 3)
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska göra följande fyra förändringar (förändringsförslag
1-4) i förslaget till yttrande:
Förändringsförslag 1
Under avsnittet ”Generella synpunkter” på sidan 2 (sist i stycke 4) föreslås nämnden ända:
Från: Nämnden ställer sig positiv till hur anhörigperspektivet lyfts i utredningens förslag. I en familj där
någon lever med en livslång funktionsnedsättning är det svårt att undvika att ett ekonomiskt beroende
skapas. Att som föräldrar kunna bibehålla ett yrkesliv utanför familjekretsen kan vara svårt. Med ett
sammanhållet individuellt anpassat stöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer ges en ökad
möjlighet att delta i samhällslivet.
Till: Nämnden ställer sig positiv till hur anhörigperspektivet lyfts i utredningens förslag. I en familj där
någon lever med en livslång funktionsnedsättning är det svårt att undvika att ett ekonomiskt beroende
skapas. Att som föräldrar kunna bibehålla ett yrkesliv utanför familjekretsen kan idag vara svårt.
Detsamma gäller maka, make eller sambo till personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att ett
individuellt anpassat stöd för personer med funktionsnedsättning är utformat på sådant sätt att det
säkerställer möjligheten för dem och deras familjer att delta i yrkes- och samhällslivet.
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Förändringsförslag 2
Under avsnittet ”Personlig assistans (kap 10, 11, 12, 14)” på sidan 8 (i stycke 2) föreslås
nämnden lägga till:
För att minuträkningar ska upphöra bör lagen förtydliga att behovsprövningen ska utgå från en
helhetsbedömning där de faktiska behoven inte är indelade i olika moment eller fragmentiserade i
integritetsnära delar.
Förändringsförslag 3
Under avsnittet ”Personlig assistans (kap 10, 11, 12, 14)” på sidan nio (sist i sista stycket)
föreslås nämnden lägga till:
Vidare instämmer nämnden i utredningens förslag att vid uppföljning ska assistansbeslut inte omprövas i
grunden utan bara ”ändrade förhållanden som hänför sig till den enskilde”, det vill säga att hänsyn endast
ska tas till ändrade behov, inte ändrade regler.
Förändringsförslag 4
Under avsnittet ”Personlig assistans (kap 10, 11, 12, 14)” på sidan 11 (stycke 4) föreslås
nämnden ända:
Från: Avseende förslagen om lägre schablonersättning för personliga assistenter som lever i
hushållsgemenskap vill funktionsstödnämnden framhålla att det är synnerligen angeläget att anhöriga som
anställs som personliga assistenter får samma lön och samma möjligheter till kompensutveckling som övriga
personliga assistenter. Funktionsstödsnämnden menar dock att uppdelningen av schablonen utifrån
hushållsgemenskap kan vara befogad då kostnaden för att hantera dessa ärenden är lägre.
Till: Avseende förslagen om lägre schablonersättning för personliga assistenter som lever i hushållsgemenskap
vill funktionsstödnämnden framhålla att det är synnerligen angeläget att anhöriga som anställs som personliga
assistenter får samma lön och samma möjligheter till kompensutveckling som övriga personliga assistenter.
Därför bör schablonersättningen var densamma oavsett om man lever i hushållsgemenskap eller inte.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska göra följande sex förändringar
(förändringsförslag 5-10) i förslaget till yttrande:
Förändringsförslag 5
Under avsnittet "Sammanfattning" på sidan 1 (stycke 1) föreslås nämnden ändra:
Från: Funktionsstödsnämnden ser positivt på många delar i utredningen. Funktionsstödsnämnden är positiv
till en huvudman för personlig assistans, men ser stora utmaningar avseende gränsdragningsproblematiken
mellan stat och kommun. Nämnden är även positiv till insatsen personlig service och boendestöd som bör ge
större möjlighet för de som har behov av stöd i boendet att välja mellan en bostad med särskild service och stöd
i ordinärt boende.
Till: Funktionsstödsnämnden ser positivt enbart på ett fåtal delar av utredningen och avstyrker utredningens
förslag i sin helhet. Nämnden föreslår istället att utredningen görs om och att nämndens synpunkter tas
tillvara på inför en ny utredning. Funktionsstödsnämnden är positiv till en huvudman för personlig assistans
men gränsdragningsproblematiken mellan stat och kommun kvarstår i utredningens förslag.
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Nämnden ser även positivt på insatsen personlig service och boendestöd som bör ge större möjlighet för de som
har behov av stöd i boendet att välja mellan bostad med särskild service och stöd i ordinärt boende. Vidare ser
nämnden positivt på ett uttalat lagstöd för habiliteringsersättning.
Förändringsförslag 6
Under avsnittet "Sammanfattning" på sidan 1 (stycke 2) föreslås nämnden ändra:
Från: Funktionsstödsnämnden anser att de nya insatserna förebyggande pedagogiskt stöd i LSS och
personligt stöd till barn i LSS är svårbedömda. Nämnden menar att de kan ge positiva effekter för
målgrupperna men att de är otydliga, både avseende innehåll samt vem som kan beviljas insatsen.
Till: Funktionsstödsnämnden anser att de nya insatser förebyggande pedagogiskt stöd i LSS och personligt
stöd till barn är alltför svårbedömda.
Förändringsförslag 7
Under avsnittet ”Sammanfattning” på sidan 1 (stycke 3) föreslås nämnden ändra:
Från: Till följd av oklarheter som råder kring insatserna ser nämnden fortfarande risk för
gränsdragningsproblematik mellan Försäkringskassan och kommuner. Konsekvensen av utredningens förslag
blir en övervältring av kostnader till kommunerna vilket nämnden framhåller att kommunerna behöver
kompenseras för.
Till: Till följd av oklarheter som råder mellan insatserna ser nämnden allvarliga risker för
gränsdragningsproblematik mellan Försäkringskassan och kommunerna. Konsekvenserna av utredningens
förslag blir en fortsatt övervältring av kostnader till kommunerna vilket nämnden framhåller att kommunerna
behöver kompenseras för.
Förändringsförslag 8
Under avsnittet "Yttrande" på sidan 2 (stycke 1) föreslås nämnden ändra:
Från: Remissen omfattar enligt missiv från Regeringskansliet inte de förslag som handlar om att begränsa
möjligheterna till assistans för barn under 16 år och för personer med stor och varaktig funktionsnedsättning
samt förslaget om en schablon om 15 timmar för andra personliga behov för personer med assistans. Detta
innebär att funktionsstödsnämnden inte tar hänsyn till dessa förslag i yttrandet. I övrigt kommenterar
nämnden de förslag och bedömningar som nämnden har synpunkter på.
Till: Remissen omfattar enligt missiv från Regeringskansliet inte de förslag som handlar om att begränsa
möjligheterna till assistans för barn under 16 år och för personer med stor och varaktig funktionsnedsättning
samt förslaget om en schablon om 15 timmar för andra personliga behov för personer med assistans.
Besparingskravet är även borttaget. Detta innebär att funktionsstödsnämnden inte tar hänsyn till dessa
förslag i yttrandet. Funktionsstödsnämnden finner det olyckligt att regeringen valt att remittera utredningen
samtidigt som delar av utredningen inte skall besvaras. Remisshanteringen kan, i bästa fall, ge input till en ny
utredning men skapar samtidigt stort merarbete hos alla remissinstanser.
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Förändringsförslag 9
Efter avsnittet ”Generella synpunkter” på sidan 4 (efter stycke 1) föreslås nämnden lägga till:

Personer som omfattas av LSS (kapitel 4.2.2)

Funktionsstödsnämnden ser problem med formuleringarna avseende personkretsarna, framförallt utifrån de
synpunkter som framförs av bland annat Socialstyrelsen, Föreningen för de Neurosedynskadade och
Synskadades riksförbund.
Förändringsförslag 10
Efter avsnittet ”Daglig verksamhet" (kapitel 8.2)” på sidan 7 (efter stycke 2) föreslås
nämnden lägga till:

Habiliteringsersättning (kapitel 8.3)

Funktionsstödsnämnden ser positivt på ett uttalat lagstöd för habiliteringsersättning.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att nämnden ska göra följande förändring
Förändringsförslag 11
På lämpligt ställe i yttrande förslås nämnden lägga till:
Yrkesroller ska respekteras. Anhöriga utan utbildning ska inte ha samma ersättning som utbildad personal
Ajournering

Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 25 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning

Carin Gustafsson (V) yrkar avslag till Persson Ekströms (SD) tilläggsyrkande.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till Gustafssons (V) förändringsförslag 7, 9 och 10 och föreslår
därmed att nämnden med dessa och Kursars (L) egna förändringsförslag godkänner
yttrandet.
Bengt Persson (S) och Erik Hammarström (MP) yrkar bifall till Kursars (L) korrigerade
förslag till yttrande.
Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till Kursars (L) samtliga förändringsförslag och föreslår
därmed att nämnden med dessa och Gustafssons (V) egna förändringsförslag godkänner
yttrandet.
Josefin Anselmsson (M) yrkar bifall till Kursars (L) samtliga förändringsförslag och till
Gustafssons (V) samtliga tilläggsförslag och föreslår därmed att nämnden med dessa
godkänner yttrandet.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag till Gustafssons (V) samtliga förändringsförslag
och till Kursars (L) samtliga förändringsförslag och föreslår därmed att nämnden godkänner
föreliggande förslag till yttrande med det egna förändringsförslaget.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre (3) förslag till yttrande.
1. Kursars (L) förslag att godkänna yttrandet med de egna förändringsförslagen (1-4) samt
Gustafssons (V) förändringsförslag 7, 9 och 10.
2. Gustafssons (V) förslag att godkänna yttrandet efter de egna förändringsförslaget (510) samt Kursars (L) förändringsförslag (1-4).
3. Ekström Perssons (SD) förslag att godkänna föreliggande förslag till yttrande efter det egna
förändringsförslaget (11).
Ordförande föreslår ett beslutsgång där Kursars (L) förslag utgör huvudförslaget. För att få
fram ett motförslag till huvudförslaget föreslår
ordförande att nämnden först ställer Gustafssons (V) förslag och Ekström Perssons (SD)
förslag mot varandra (så kallad kontrapropositionsordning). Omröstning sker genom att
samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare var och en muntligt redogör för sitt
ställningstagande i ärendet. Detta för att säkerställa god demokratisk ordning vid digital
medverkan.
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
I första röstningsomgången utgör Gustafsson (V) förslag till yttrande alternativ "JA" och
Persson Ekströms (SD) förslag till yttrande alternativ "NEJ". I röstningen får Gustafssons
(V) förslag 5 röster och Persson Ekströms (SD) förslag 2 röster. (6 röstberättigade avstår från
att rösta).
Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att Gustafssons (V) förslag till yttrande ska
utgöra motförslag till huvudförslaget.
(Röstresultat redovisas i bilaga 4)
I den avslutande röstningsomgången utgör huvudförslaget alternativ "JA" och motförslaget
alternativ "NEJ". Vid röstningen för huvudförslaget 6 röster och motförslaget 5 röster. (2
röstberättigade avstår från att rösta). Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att
godkänna yttrandet med Kursars (L) förändringsförslag 1-4 samt Gustafssons (V)
förändringsförslag 7, 9 och 10.
(Röstresultat redovisas i bilaga 5)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Förslag till - Yttrande gällande Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, Del 1 & 2 (SOU 2018:88)
- LSS-utredning
Följebrev - Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
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Besked om förlängd svarstid

Bilaga 1 - FSN 2020-10-26 (§124)
10

Reservation

Funktionsstödsnämnden 20201026
Ärende: FSN-2020-1941
Moderaterna och Centerpartiet ser absolut positiva aspekter för medborgare med
funktionsnedsättning lyftas fram i utredningen, men vi önskade ändå att
Funktionsstödsnämnden skulle avstyrka utredningens förslag i sin helhet. Vi står bland
annat bakom en huvudman men tycker att problematiken med gränsdragningen
kvarstår som utredningen ser ut just nu. Vi ser anledning till att göra om utredningen
utifrån att man tagit bort ursprungliga syften och vissa delar som ändå skulle kunna
komma att prägla en framtida implementering. Där finns en viss osäkerhet i vad det är
man vill uppnå och om förändringar i politiska samarbeten därav kan komma att
påverka levnadsförhållandena för vissa medborgare med rättigheter enligt LSS när
man klipper och klistrar snarare än samverkar. Vi har tagit hänsyn till
brukarorganisationernas respons i vårt kommunala perspektiv och delar till stor del
deras oro då det faktiskt bör handla om att förstärka skyddet snarare än att minska
det.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 2 - FSN 2020-10-26 (§124)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärendenummer: FSN‐2020‐1941 ärende 2

Remiss från Socialdepartementet‐översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
Vi Sverigedemokrater instämmer i liggande förslag. Alla åtgärder är bra, men det är enormt viktigt
att stävja fusk då det innebär förlust för både människor och ekonomi.
Vi Sverigedemokrater anser det också av stor vikt att yrkesroller ska respekteras. Anhöriga vårdare
ska inte ha samma ersättning som utbildad personal. Den omvårdnad en utbildad personal kan
erbjuda, torde vara betydligt mer kvalificerad, än vad en outbildad närstående kan utföra.
Då våra yrkande inte fick gehör reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Stefan Claesson (SD)

Med instämmande av:
Jane Olin (SD)

Jeanette Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Bilaga 3 - FSN 2020-10-26 (§124)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 201026
Ärende: FSN-2020-1941
Ärende: Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Vänsterpartiet finner det olyckligt att denna utredning ens skickades ut på remiss.
Sedan den skrevs har direktiv ändrats kring väsentliga delar av utredningen (såsom
inskränkningar av rätten till personlig assistans för barn och unga under 16 år samt
timschablon inom personlig assistans) och besparingskrav gällande kostnadsutveckling
av personlig assistans tagits bort men för den som läser mellan rader framstår
fortfarande en bild som Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom; nämligen den att
personer med funktionsnedsättning är en ekonomisk belastning för samhället och
personer vars rättigheter behöver begränsas. Ett vi och ett dem.
Vänsterpartiet anser att hela LSS utredningen bör göras om. I bästa fall ger
remisshanteringen en grund att stå på inför nästa utredning men det ska även hållas i
åtanke den tid och arbete som läggs ner på en remiss som funkisrörelsen i Sverige inte
ställer sig bakom. När en samlad rörelse genom Funktionsrätt Sverige anser att hela
utredningen bör avstyrkas, då måste vi som politiker lyssna. LSS ledord om delaktighet
och självbestämmande faller helt om politiker inte lyssnar på de som berörs av LSS
utredningens förslag.
Vänsterpartiet ser några få positiva delar med utredningens förslag; ett uttalat lagstöd
för habiliteringsersättning, insatsen personlig service och boendestöd samt ett
huvudmannaskap för personlig assistans. Vi ser desto färre oroväckande förslag i den i
1074 sidor långa utredningen. Vi ser inte hur intentionerna med LSS återupprättas och
stärks. Vi ser inte att oklarheter kring om det är Försäkringskassan eller kommunerna
som ska ansvarar för att personer med funktionsnedsättningar på ett enkelt och
rättssäkert sätt får tillgång till de insatser de behöver för att kunna leva som andra utan
en fortsatt hög risk för övervältring av okompenserade kostnader från
Försäkringskassan till kommunerna där medborgare hamnar i kläm gång på gång. Vi ser
inte hur kvalitet inom LSS verksamheter kommer att förbättras och säkerställas av
utredningens förslag. Vi ser inte någon förändring gällande glappet i timersättning för
personlig assistans och löneutveckling.

Bilaga 3 - FSN 2020-10-26 (§124)
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Vänsterpartiet
Vänsterpartiet hade flertalet förslag på ändringar i det yttrande som
funktionsstödsnämnden lämnar, det gläder oss att den styrande minoriteten kunde
ställa sig bakom våra yrkanden kring att även kommentera personkretsarnas
utformning, ett uttalat lagstöd för habiliteringsersättning samt att förtydliga hur
allvarlig risken är att kostnader skjuts från Försäkringskassan till kommunerna. Men
eftersom att våra viktigaste yrkanden avslogs; nämligen de gällande att hela
utredningen bör avstyrkas inte bifölls, reserverade vi oss.

Malmö 2020‐10‐26

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 4 - FSN 2020-10-26 (§124)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-10-26

Paragraf §124

Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen, FSN-2020-1941
Ärende:

Röstlista:
Röstlista från första röstningsomgången - Gustafssons (V) mot Persson Ekströms (SD) förslag
för att utse ett motförslag till huvudförslaget
Ledamot

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5

X
X
2

6
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Bilaga 5 - FSN 2020-10-26 (§124)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-10-26

Paragraf §124

Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen, FSN-2020-1941
Ärende:

Röstlista:
Röstlista från andra röstningsomgången - Huvudförslag mot utsett motförslag
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

5

X
X
2

15
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§

125

Remiss angående Motion från Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för
välfärdsverksamheten

FSN-2020-1022
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över motion gällande att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten. Funktionsstödsnämnden hänvisar i
yttrandet till pågående arbete inom Malmö stad med att se över principer för
lokalbehovsplanen.
Utifrån det som framgår av yttrandet föreslår funktionsstödsnämndens arbetsutskott att
funktionsstödsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. (se bifogat beslut
från FSN-AU 201015, §210)
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet (Bilaga 6)
Yrkanden

Carin Gustafsson yrkar på att nämnden, längst ner på sidan 1 i yttrandet, ska lägga till:
Funktionsstödsnämnden har råkat ut för att privata fastighetsägare vid omförhandling av hyresavtal agerat
utifrån att maximera sin vinst och inte tagit hänsyn till vilken sorts verksamhet som inryms i lokalerna och
påverkan för de Malmöbor som bor i lokalerna om avtal inte kan slutas.
Carin Gustafsson (V) yrkar även på att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen. Gustafsson (V) föreslår att det görs genom att sista meningen i yttrandet ändras:
Från: Utifrån ovanstående föreslår funktionsstödsnämnden att kommunfullmäktige avslår motionen.
Till: Utifrån ovanstående föreslår funktionsstödsnämnden att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Bengt Persson (S) yrkar avslag på Gustafssons (V) föreslagna förändringar till förmån för
föreliggande förslag till yttrande och att nämnden därmed föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Beslutsgång

Mötesordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels föreliggande förslag till
yttrande i vilket nämnden avslår motionen, dels Gustafssons (V) korrigerade förslag till
yttrande i vilket nämnden bifaller motionen.
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att
omröstning sker genom ledamöter och tjänstgörande ersättare (en och en) säger "JA" om de
vill rösta på det föreliggande förslaget till yttrande och "NEJ" om de vill rösta på
Gustafssons (V) korrigerade förslag till yttrande.
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Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varande finner mötesordförande att nämnden
beslutar i enlighet med föreliggande förslag till yttrande med röstsiffrorna 12 mot 1.
(Röstresultat redovisas i bilaga 7)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Motion från Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Förslag till - Yttrande gällande Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö
stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
Följebrev Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska
äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Beslut FSN 201015 (§210) Remiss angående Motion från Anders Andersson (V)
om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten

Bilaga 6 - FSN 2020-10-26 (§125)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-1021
Ärende: Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudstad ska äga
lokalerna för välfärdsverksamheten

Vänsterpartiet instämmer i motionärens förlag att lokalförsörjningsplanen i
Malmö stad ska innehålla en princip att Malmö stad i huvudsak ska äga
lokalerna till välfärdsverksamheten, och att eventuella undantag tydligt ska
motiveras i planen.
I funktionstödsnämndens yttrande skrivs att ” Nämnden ser fördelar med att
kommunen både äger och hyr lokaler då ägandet kan ge en långsiktig trygghet
medan att hyra lokaler kan ge större flexibilitet.” Att sätta flexibilitet framför ett
brukarperspektiv anser Vänsterpartiet vara problematiskt. Vänsterpartiet vill att
brukare inom LSS- och äldreomsorgen med beviljat boende med privat
hyresvärd inte ska riskera att behöva flytta på grund av att kommunen och den
privata hyresvärden inte kan komma överens vid en omförhandling av
hyresavtal. Nyligen sågs exempel på hur en privat hyresvärd önskade
omförhandla alla sina hyresavtal i klump och satte således Malmö stad i en
rävsax.
Att Malmö stad äger sina lokaler fungerar således som ett skydd för den
enskilde och trygghet i att veta att ens bostad är permanent.
Vänsterpartiet yrkade således att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen, när vårt yrkande avslogs reserverade vi oss.
Malmö 2020-10-26
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 7 - FSN 2020-10-26 (§125)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
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Mötesdatum
2020-10-26

Paragraf §125

Remiss angående Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska
äga lokalerna för välfärdsverksamheten, FSN-2020-1022
Ärende:

Röstlista:
Röstlista gällande Gustafssons (V) föreslagna förändringar i yttrandet
Ledamot

Ja

Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Karin Elisabeth Granér (L), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
12

1

0
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§

126

Remiss angående Revidering av styrdokument för hållbarhetsoch rättighetsfrågor

FSN-2020-2204
Sammanfattning

Förslag på inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad har
tagits fram. Funktionsstödsnämnden anser att det är bra att ett helhetsgrepp tagits kring de
aktuella sakområdena men att inriktningen i sin nuvarande form inte ger en tillräckligt tydlig
struktur och riktning för arbetet. Nämnden anser därför att inriktningen bör återremitteras
och utvecklas vidare för att kunna utgöra det stöd som krävs i arbetet med berörda områden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och anser därmed att förslag till inriktning
för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad bör återremitteras.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Remiss angående revidering av styrdokument för
hållbarhets- och rättighetsfrågor
Förslag till - Yttrande FSN 201026 Remiss angående revidering av styrdokument
för hållbarhets- och rättighetsfrågor
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS-AU) beslut 200810 § 449 - Revidering av
styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
Inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad
Rapport Sweco - Från perspektivträngsel till perspektivmöjligheter
Remissbrev nämnder Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Följebrev Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
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§

127

Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet - En
annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala
resursskolor (SOU 2020:42)

FSN-2020-2382
Sammanfattning

Utbildningsdepartementets har fått i uppdrag att lämna förslag på hur elever kan få bättre
stödinsatser kopplade till lärmiljö och grupptillhörighet. Delbetänkande fokuserar på
kartläggningen av särskild undervisningsgrupp och resursskolor samt en översyn av
lagstiftningen för att undanröja eventuella hinder för dessa undervisningsformer och därmed
göra det lättare att få stöd.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden stryker meningen "Bland annat finns ett LSS-boende för barn och
ungdomar som är samlokaliserat med en skolenhet för att möta de behov som finns bland detta elever" ur
yttrandet.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed positiv till
utredningens slutsatser.
Yrkanden

Josefin Anselmsson (M) yrkar på att följande mening i yttrandet stryks:
Bland annat finns ett LSS-boende för barn och ungdomar som är samlokaliserat med en skolenhet för att
möta de behov som finns bland detta elever" ur yttrandet.
Bengt Persson (S) yrkar bifall till Anselmssons (M) föreslagna strykning.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning.
Mötesordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att en enig nämnd
godkänner yttrandet med Anselmssons (M) föreslagna strykning.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Remiss från Utbildningsdepartementet - En
annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor
Förslag till - Yttrande gällande Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan
möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor
En annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU
2020:42)
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Följebrev - Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan
möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)
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§

128

Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd

FSN-2020-2380
Sammanfattning

Tekniska nämnden skickar ut ett förslag till Modell för samverkansstöd på remiss till stadens
nämnder. Modellen handlar om hur tekniska nämnden i samverkan med andra relevanta
nämnder mer generellt kan stimulera, stötta och samordna samverkansprocesser i geografiskt
avgränsade områden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Yrkanden

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Remiss från Tekniska nämnden - Modell för
samverkansstöd
Förslag till - Yttrande gällande remiss från Tekniska nämnden - Modell för
samverkansstöd
Beslut - TN 200825 (§278) Modell för samverkansstöd
G-Tjänsteskrivelse TN 200825 Modell för samverkansstöd
Modell för samverkansstöd
Uppdaterat missiv med förlängd svarstid
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§

129

Hyresavtal gällande LSS-boende Piloten 1 (Mölledal)

FSN-2020-2543
Sammanfattning

Nytt hyreskontrakt avseende två gruppbostäder Piloten 1 (Mölledal).
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner kontraktet gällande Piloten 1 och ger nämndens
ordförande i uppdrag att skriva under avtalet.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 8)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 9)
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska avslå hyresavtalet.
Josefin Anselmsson (M) och Lars-Eric Nelderup (C) yrkar på att nämnden ska avslå
hyresavtalet.
Bengt Person (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och att nämnden därmed
godkänner hyresavtalet gällande Piloten 1 och ger nämndens ordförande i uppdrag att skriva
under avtalet.
Beslutsgång

Mötesordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Dels föreliggande förslag till beslut att godkänna hyresavtalet, dels Gustafssons (V),
Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag att avslå hyresavtalet.
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att
omröstning sker genom ledamöter och tjänstgörande ersättare (en och en) säger "JA" om de
vill rösta på det föreliggande förslaget och därmed godkänna hyresavtalet, och "NEJ" om de
vill avslå hyresavtalet.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
godkänna hyreskontraktet gällande Piloten 1 och ger nämndens ordförande i uppdrag att
skriva under avtalet med röstsiffrorna 8 mot 5.
(Röstresultat redovisas i bilaga 10)
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Hyresavtal gällande LSS-boenden Piloten 1
(Mölledal)
Beslut och tjänsteskrivelse FSN 191127 (§154) Fortsatt projektering gällande
Mölledal (Piloten 1) med reservationer från (M+C) och (V)
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Hyreskontrakt Piloten 1
Momsrabatt Piloten 1
Indexbilaga Piloten 1
Gränsdragningslista Piloten 1
SBA Gränsdragninslista, Piiloten 1
Yttrande från LOPE gällande Piloten 1
Ritning Piloten 1 - Utemiljö
Ritning Piloten 1 - Plan 1
Ritning Piloten 1 - Plan 2
Ritning Piloten 1 - Plan3

Bilaga 8 - FSN 2020-10-26 (§129)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20201026
Ärende: FSN-2020-2543
Moderaterna och Centerpartiet anser att Funktionsstödsnämnden ska förhålla sig till
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för
vuxna enligt 9§9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, därför att vi tror att dessa utgör bästa förutsättningar att uppnå målet med
lagstiftningen. Vi menar då att vi huvudsakligen bör bygga för tre till fem individer,
under flexibla varierade former, för att tillgodose individuella behov i enlighet med
intentionerna i LSS. I specifikt detta fall, som rör personkrets 2 och 3, finns en potentiell
möjlighet att uppnå goda levnadsvillkor för sex individer i gemenskap. Att däremot
bygga för tolv individer är definitivt inget vi förespråkar. Att man sedan förklarar
byggnationen med att man bygger två enskilda boenden för sex individer på varandra
innebär i vår mening en uppenbar samlokalisering vi inte heller kan ställa oss bakom.
Utifrån de kunskaper och erfarenheter vi fått till oss sedan nämnden bildades känner
Moderaterna och Centerpartiet en allt större oro för att LSS-bostäder fortsatt byggs
med institutionell prägel i Malmö stad. Funktionsstödsnämnden borde istället ta täten
för dessa malmöbors rättigheter och de ursprungliga intentionerna i LSS.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 9 - FSN 2020-10-26 (§129)
27

Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 201026
Ärende: FSN-2020-2543
Ärende: 07. Hyresavtal gällande LSS-boende Piloten 1 (Mölledal)
I senaste versionen av Socialstyrelsens fö reskrifter och allmä nna rå d (SOSFS 2002:9)
Bostad med sä rskild service fö r vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stö d och service
till vissa funktionshindrade, LSS ges det allmä nna rå det att en bostad med sä rskild
service fö r vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stö d och service till vissa
funktionshindrade inte bö r vara belä gen i nä ra anslutning till en annan så dan bostad fö r
att undvika en institutionell miljö .
Socialstyrelsen ä r även mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bö r
ha tre till fem boende (Bostad med sä rskild service fö r vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS
2002:9 medger dock en acceptans fö r fler boende under fö rutsä ttning att de boendes
goda levnadsvillkor inte å sidosä tts. Brukarorganisationen FUB tar dock, på en direkt
frå ga frå n Vä nsterpartiet angå ende projekteringen av Mö lledal, upp att de inte vill se sex
boende i en en gruppbostad och de vill heller ej se samlokaliserade gruppbostäder.
Fö r Vä nsterpartiet ä r det helt oacceptabelt att den nuvarande kö n till gruppbostad
framfö rs som argument fö r att bygga två gruppbostä der ovanpå varandra och ö ppna
upp fö r att anvä nda samma personalgrupp inom huset. Vä nsterpartiet anser att det blir
en inskrä nkning av de boendes goda levnadsvillkor och vi ser nu en en utveckling att
bygga samlokaliserade gruppbostä der med allt fler boende - nå got Vä nsterpartiet
motsatt sig tidigare och fortsatt gö r.
Vä nsterpartiet ä r fö rbluffade ö ver den styrande minoritetens instä llning i frå gan menar den styrande minoriteten på allvar att detta ä r att fö lja intentionerna i LSS? Fö r
Vä nsterpartiet ä r det en sjä lvklarhet att gruppbostä der ska byggas vä l integrerade i det
omkringliggande samhä llet dä r icke-ordinä ra boenden ej samlokaliseras och att
personer med funktionsnedsä ttningar inte ska vara begrä nsade till att bo enbart med
andra personer som har funktionsnedsä ttningar.

Bilaga 9 - FSN 2020-10-26 (§129)
28

Vänsterpartiet
När projekteringen av Mölledal behandlades i funktionsstödsnämden 2019-11-27 (§
154 FSN-2019-1969) fanns en mö jlighet att fortsä tta projekteringen i ett plan - ä ven om
det handlade om sex lä genheter anså g Vä nsterpartiet det betydligt mer etiskt
fö rsvarbart ä n en fortsatt projektering i två plan om vardera sex lä genheter.
Vä nsterpartiet yrkade så ledes bifall till det förslaget, nä r vå rt yrkande rö stades ner
reserverade vi oss. När det på dagens sammanträde så var dags att godkänna
hyresavtalet för Mölledal yrkade Vänsterpartiet avslag på ärendet i sin helhet, när vårt
yrkande inte bifölls reserverade vi oss.

Malmö 2020‐10‐26

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 10 - FSN 2020-10-26 (§129)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-10-26

Paragraf §129

Ärende:

Hyresavtal gällande LSS-boende Piloten 1 (Mölledal), FSN-2020-2543

Röstlista:
Röstlista gällande Hyresavtal LSS-boende Piloten 1 (Mölledal)
Ledamot

Ja

Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Karin Elisabeth Granér (L), Ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

0

29

30

§

130

Förslag till ny tomt för LSS-boende

FSN-2020-2542
Sammanfattning

Förslaget gäller fortsatt tomtprojektering för en kommande nybyggnation av ett LSS-boende
med sex lägenheter med arbetsnamnet ”Västra Skrävlinge” på Västra Skrävlinge Kyrkoväg i
Jägersro.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 11)
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på att ärendet ska återremitteras och att nämnden uppdrar
funktionsstödsförvaltningen att återkomma med ett förslag till fortsatt tomtprojektering där
utgångsläget är ett LSS-boende med tre till fem boende.
Ajournering

Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 15 minuter för politiska överläggningar (och kaffe).
Yrkanden, fortsättning

Josefin Anselmsson (M) och Lars-Eric Nelderup (C) yrkar bifall till Gustafssons (V)
återremissyrkande.
Bengt Persson (S) yrkar bifall till liggande förslag och att nämnden därmed godkänner
tomtprojekteringen i enlighet med förslaget samt att ärendet ska behandlas vid dagens
sammanträde.
Beslutsgång

Mötesordförande finner att nämnden först måste ta ställning till huruvida ärendet ska
behandlas på dagens sammanträde eller återremitteras till förvaltningen och därmed tas upp
vid ett senare tillfälle.
Mötesordförande föreslår en beslutsgång där förslaget att behandla ärendet vid dagens
sammanträde ställs mot förslaget att återremittera ärendet.
Röstning sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare (en och en) säger "JA" om de
vill att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde och "NEJ" om de vill att ärendet
återremitteras. Mötesordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner mötesordförande att nämnden beslutar att
ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde med röstsiffrorna 8 mot 5.
(Röstresultatet redovisas i bilaga 12)
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Mötesordförande finner att det enbart återstår ett förslag till beslut vilket är att godkänna
fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M), Lars-Eric Nelderup (C) och
Carin Gustafsson (V) avstår från att rösta i ärendet i sak med hänvisning till det egna förslaget
om återremiss av ärendet.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Förslag till ny tomt gällande nybyggnation LSSbostad
Översiktsbild gällande tomt för nytt LSS-boende
Karta gällande tomt för nytt LSS-boende
Inplaceringsskiss gällande tomt för nytt LSS-boende

Bilaga 11 - FSN 2020-10-26 (§130)
32

Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 201026
Ärende: FSN-2020-2542
Ärende: 08. Förslag till ny tomt för LSS-boende
I senaste versionen av Socialstyrelsens fö reskrifter och allmä nna rå d (SOSFS 2002:9)
Bostad med sä rskild service fö r vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stö d och service
till vissa funktionshindrade, LSS ges det allmä nna rå det att en bostad med sä rskild
service fö r vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stö d och service till vissa
funktionshindrade inte bö r vara belä gen i nä ra anslutning till en annan så dan bostad fö r
att undvika en institutionell miljö . Socialstyrelsen ä r även mycket tydlig i sina
rekommendationer att en gruppbostad bö r ha tre till fem boende (Bostad med sä rskild
service fö r vuxna enligt LSS, 2018) bland annat för att värna den lilla gruppens princip
kring social samvaro. SOSFS 2002:9 medger dock en acceptans fö r fler boende under
fö rutsä ttning att de boendes goda levnadsvillkor inte å sidosä tts - detta är dock något
som bl.a. FUB Malmö motsätter sig generellt och anser att Socialstyrelsens
rekommendationer kring utformning skall följas.
Vänsterpartiet yrkade således att ärendet återremitteras för att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag till fortsatt
tomtprojektering där utgångsläget är ett LSS boende med tre till fem boende. När vårt
yrkande inte bifölls reserverade vi oss.

Malmö 2020‐10‐26

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 12 - FSN 2020-10-26 (§130)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-10-26

Paragraf §130

Ärende:

Förslag till ny tomt för LSS-boende, FSN-2020-2542

Röstlista:
Röstresultat gällande Förslag till ny nomt för LSS-boende
Ledamot

Ja

Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Karin Elisabeth Granér (L), Ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

0
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§

131

Sjukfrånvarorapport tertial 2 2020

FSN-2020-2260
Sammanfattning

I ärendet ges en rapport med övergripande sjukfrånvarostatistik vid
funktionsstödsförvaltningen för tertial 2 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Sjukfrånvarorapport tertial 2 2020.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 13)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 Sjukfrånvarorapport tertial 2 2020
Sjukfrånvarorapport tertial 2

Bilaga 13 - FSN 2020-10-26 (§131)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 201026
Ärende: FSN-2020-2260
Ärende: 09. Sjukfrånvaro tertial 2 2020
Skillnaden mellan två värden i statistiken kan bero på en faktisk skillnad men även på
olika typer av osäkerheter i statistiken. Vid jämförelser mellan olika värden i
statistiken finns ett behov av att klargöra statistiskt säkerställda skillnader. Detta för
att klargöra är skillnaden inte bara kan förklaras av slumpen. Det är vanskligt att dra
slutsatser utifrån skillnader som inte är statiskt säkerställda eftersom skillnaderna kan
bero på slumpen.
I den redovisning som Vänsterpartiet tagit del av finns en del att ifrågasätta gällande
jämförelser och eventuella skillnader. Det arbetar fler kvinnor än män vid
funktionsstödsförvaltningen men detta tas inte hänsyn till vid beräkning av ex
sjukfrånvaro och könsskillnad vad gäller sjukfrånvaro diskuteras. Olika grupper och
gruppstorlekar blandas.
Förutsatt att det föreligger en faktisk skillnad är det alarmerande att
funktionsstödsförvaltningen alltjämt fortsatt har en högre procentuell sjukfrånvaro än
Malmö stad i övrigt och att sjukfrånvaron, såväl den korta som långa, ökar.
Majoriteten av sjukfrånvaro beror på psykisk ohälsa.
Under tertial 2 noteras även en hög sjukfrånvaro (13,46%) bland fysioterapeuter
vilken Vänsterpartiet särskilt önskar kommentera; fysioterapeuter är en yrkesgrupp
som inte backas upp med vikarier vid sjukdom eller vars arbetsuppgifter kan
delegeras vid vårdgivarens sjukdom. Eftersom funktionsstödsförvaltningen har 11
anställda fysioterapeuter får sjukfrånvaron en stor påverkan. Vänsterpartiet befarar
att fysioterapeuterna inte klarar att hålla ledtiderna inom rehab och hinner heller inte
med uppföljningar. Fysioterapeuterna på habiliteringen riskerar förlora möjligheten att
ge verksamhetsstöd (vilket riskerar försämra det hälsofrämjande arbetet på sikt) och
nya patienter hamnar på väntelista. Även fysioterapeuterna på Fröet har svårt att
räcka till enligt de uppgifter som fackliga företrädare har lämnat.

Bilaga 13 - FSN 2020-10-26 (§131)
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Vänsterpartiet
Vänsterpartiet hoppas fortsatt att förflyttningen av inköpta tjänster från
företagshälsovården med mer förebyggande insatser på sikt ska ge effekt. Men det
kvarstår att funktionsstödsförvaltningens verksamheter är underfinansierade. Tidiga
insatser är av stor vikt för att undvika en lång sjukfrånvaro, men så är även en
förstärkt grundbemanning. Än en gång ses en obalans mellan krav och resurser och
priset får såväl medarbetare och de som mottar LSS-insatser betala.
Malmö 2020‐10‐26

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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§

132

Arbetsskador och tillbud tertial 2 2020

FSN-2020-2261
Sammanfattning

I ärendet ges redovisas arbetsskador och tillbud på funktionsstödsförvaltningen tertial 2 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av arbetsskador och tillbud, tertial 2
2020.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 14)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Arbetsskador och tillbud tertial 2 2020
Arbetsskador och tillbud tertial 2 2020
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 201026
Ärende: FSN-2020-2261
Ärende: 10. Arbetsskador och tillbud tertial 2 2020
Skillnaden mellan två värden i statistiken kan bero på en faktisk skillnad men även på
olika typer av osäkerheter i statistiken. Vid jämförelser mellan olika värden i
statistiken finns ett behov av att klargöra statistiskt säkerställda skillnader. Detta för
att klargöra är skillnaden inte bara kan förklaras av slumpen. Det är vanskligt att dra
slutsatser utifrån skillnader som inte är statiskt säkerställda eftersom skillnaderna kan
bero på slumpen.
I den redovisning som Vänsterpartiet tagit del av finns en del att ifrågasätta gällande
jämförelser och eventuella skillnader. Det välkomnas att gruppstorlekarna nu skrivs
ut vilket möjliggör en lättare översiktlig granskning.
Vänsterpartiet allvarligt på tex att antalet tillbud som hänför sig till sociala orsaker
medarbetare/chef ökar. Vi noterar även att en formulering som pekar ut en brukare
som ansvarig för tillbud kvarstår, detta var något Vänsterpartiet påpekade vid
dragning av arbetsskador och tillbud för tertial 1 (200615 § 54 FSN-2020-1332).
Vänsterpartiet hoppas att föreslagna åtgärder ger effekt för samtidigt som vi fortsatt
önskar en hög rapporteringsgrad vill vi gärna se en minskning av
tillbud/arbetsskador. Vänsterpartiet välkomnar även fortsatt återkoppling av
diskussionen kring hur tillbud ska analyseras och vad som orsakar tillbud.

Malmö 2020‐10‐26

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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§

133

Uppföljning av Handlingsplan för genomförandet av heltid som
norm 2019–2021

FSN-2019-1021
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar
heltid. Under 2018 gjordes förberedelser på funktionsstödsförvaltningen utifrån de respektive
verksamheternas uppdrag och nämnden fastställde i mars 2018 en handlingsplan gällande
heltid som norm (FSN-2018-103). Insatserna under 2018 var huvudsakligen förberedande.
Av detta skäl fastställde nämnden i september 2019 en handlingsplan för genomförandet av
heltid som norm 2019-2021 (FSN-2019-1021).
Handlingsplanens mål följs upp kontinuerligt upp inom ramen för förvaltningens ordinarie
struktur men återrapporteras nu även som ett separat informationsärende.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 15)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Uppföljning av Handlingsplan för genomförandet
av heltid som norm 2019-2021
Handlingsplan för genomförande av uppdraget heltid som norm 2019-2021
Beslut FSN 190923 (§122) Förslag till handlingsplan för genomförandet av heltid
som norm 2019–2021
Funktionsstödsnämndens handlingsplan gällande heltid som norm (Delmål 2018)
Malmö stads lokala handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar
heltid

Bilaga 15 - FSN 2020-10-26 (§133)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN- 2019-1021
Ärende: Uppföljning av Handlingsplan för genomförandet av heltid som norm
2019-2021

Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för att öka andelen medarbetare
som arbetar heltid. Under 2018 gjordes förberedelser på
funktionsstödsförvaltningen utifrån de respektive verksamheternas uppdrag och
nämnden fastställde i mars 2018 en handlingsplan gällande heltid som norm
(FSN-2018-103). Handlingsplanens mål följs upp kontinuerligt upp inom ramen
för förvaltningens ordinarie struktur och återrapporterades under dagens
nämndsammanträde.
Nämnden har som mål att 90% av medarbetarna innehar en heltidsanställning
och 80% arbetar heltid i maj 2021. Det innebär att det endast är några månader
kvar tills målet om 90% sysselsättningsgrad skall vara uppnått. I nuläget har
80% av medarbetarna en heltidsanställning.
Förvaltningen redovisar även att det förekommer oroväckande skillnader mellan
olika yrkeskategorier och deras sysselsättningsgrad. Uppföljningen av
handlingsplanen påvisade att personliga assistenter (HÖK) och vårdbiträde är
grupper som förvaltningen särskilt behöver beakta i det fortsatta arbetet med
heltid som norm. Vänsterpartiet Malmö ser risker med att tidsramen för
handlingsplanen snart har gått utan att man har uppnått målen med att 90
procent av medarbetarna inom funktionsstödsförvaltningen har en
heltidsanställning.
Uppföljningsplanen påvisade även att förståelsen för heltidsresan behöver
fördjupas i verksamheten och man ser att det finns ett behov av kommunikation
kring arbetet med att uppnå heltid som norm tillsammans med fackliga
representanter.

Bilaga 15 - FSN 2020-10-26 (§133)
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Vänsterpartiet
Det är problematiskt att detta inte har uppmärksammats i ett tidigt skede och att
informationen inte har nått medarbetare på chefsnivå inom förvaltningen.
Vänsterpartiets främst oro som önskar framföras med detta särskilda yttrande är
helt enkelt att arbetet med att implementera heltid som norm går för långsamt,
vissa yrkeskategorier släpar alltjämt efter och orsakerna till detta kan
naturligtvis vara en effekt av att funktionsstödsförvaltningens verksamheter är
underfinansierade. Vänsterpartiet förordar fortsatt en satsning på
arbetstidsförkortning med bibehållen lön samt att funktionsstödsnämnden skall
finansieras fullt ut utan besparingskrav genom så kallade ”effektiviseringar”.

Malmö 2020-10-26
Carin Gustafsson
Med instämmande av Anfal Mahdi
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§

134

Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i
funktionsstödsnämnden gällande Stödfamilj som
korttidsvistelse

FSN-2020-2578
Sammanfattning

Moderaterna (M) och Centerpartiet (C) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt
ett ärende i funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndsinitiativ. Nämndsinitiativet
gäller ”Stödfamilj som korttidsvistelse” i vilket man föreslår att nämnden ska ge förvaltningen
i uppdrag att utreda hur man kan öka marknadsföringen av insatsen, hur utbildning och
support för stödfamiljer kan se ut samt hur detta fler stödfamiljer skulle påverka
förvaltningen ekonomiskt.
Nämndsinitiativ skickas direkt till funktionsstödsnämnden med det förslag till beslut som
föreslås i initiativet. Funktionsstödsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelsen lämnat kortare
kommentarer kring förslaget. Bifogas till ärendet görs även ett särskilt yttrande från
Moderaterna som inkom vid arbetsutskottets beredning av ärendet (se beslut FSN-AU
201015, §219)
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en
plan för ökad marknadsföring av insatsen stödfamilj.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med
förslag på hur utbildning och support för stödfamiljer kan se ut.
3. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en
ekonomisk prognos över potentiella kostnader och besparingar för en satsning på
stödfamiljer samt potentiell ökning av antalet stödfamiljer framför korttidsboende.
Yrkanden

Albin Schyllert (M) yrkar bifall till Moderaternas och Centerpartiets förslag till beslut.
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska korrigera beslutsförslag 3:
Från: Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en ekonomisk
prognos över potentiella kostnader och besparingar för en satsning på stödfamiljer samt potentiell ökning av
antalet stödfamiljer framför korttidsvistelse på institution.
Till: Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en ekonomisk
prognos över potentiella kostnader och besparingar för en satsning på stödfamiljer samt potentiell ökning av
antalet stödfamiljer framför korttidsboende.
Albin Schyllert (M) och Lars-Eric Nelderup (C) instämmer i Anselmssons (M) föreslagna
justering av beslutsförslag 3.
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Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning.
Mötesordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att en enig nämnd
därmed beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en plan för
ökad marknadsföring av insatsen stödfamilj, förslag på hur utbildning och support för
stödfamiljer kan se ut samt en ekonomisk prognos över potentiella kostnader och besparingar
för en satsning på stödfamiljer samt potentiell ökning av antalet stödfamiljer framför
korttidsboende.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Nämndsinitiativ gällande Stödfamilj som
korttidsvistelse
Nämndsinitiativ gällande Stödfamilj som korttidsvistelse
Beslut från FSN-AU 201015 (§219) Nämndsinitiativ från Moderaterna och
Centerpartiet i funktionsstödsnämnden gällande Stödfamilj som korttidsvistelse
inklusive ett särskilt yttrande från (M)
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§

135

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2020-38
Sammanfattning

I ärendet redovisas inkomna, upprättade och utgående skrivelser som registrerats på
funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av inkomna, upprättade och utgående
skrivelser.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning.
Beslutsunderlag














Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Inkomna, upprättade och utgående handlingar
Inkommet från Kommunfullmäktige - Remiss angående Motion från Emma-Lina
Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa
anställningsformen allmän visstid, FSN-2019-504
Inkommet från Kommunfullmäktige - Återrapportering budget 2018 – Utreda
förutsättningar för bättre politisk styrning och främjande av såväl hållbara som
innovationsupphandlingar, FSN-2020-2605
Inkommet Kommunfullmäktige - Upphörande med kommunal förteckning över
samt finansiering av begravningsförrättare vid borgerliga och konfessionslösa
begravningar, FSN-2020-2493
Inkommet från Kommunfullmäktige - Valförslag och avsägelser 2020-09-03, FSN2020-2498
Inkommet från Kommunfullmäktiges - Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1
§ SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader 2020, FSN-20201635
Inkommet från Moderaterna och Centerpartiet i funktionsstödsnämnden Nämndsinitiativ gällande Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), FSN-2020-2587
Inkommet från Miljöpartiet i funktionsstödsnämnden - Nämndsinitiativ gällande
Nolltolerans för diskriminering av personal, FSN-2020-2726
Utgående från funktionsstödsförvaltningen - Rapport över lagakraftvunna domar
som har gått funktionsstödsnämnden emot, samt föreläggande m.m. för 2020,
FSN-2020-2416
Utgående från funktionsstödsförvaltningen - Förvaltningsremiss gällande hantering
av allmänna handlingar, FSN-2020-2202
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Riktlinje för inköp vid pedagogiska
aktiviteter
Protokoll från förvaltningsrådet (FVR) 2020-10-15
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§

136

Delegationsbeslut

FSN-2020-175
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i
vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad
delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning.
Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska
rapporteras till nämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Delegationsbeslut
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-10-15
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-09-23, inklusive yttrande till
IVO
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-06-24
Delegationsbeslut enligt LSS (september 2020)
Delegationsbeslut enligt SoL (september 2020)
Delegationsbeslut gällande anställningsärende (kvartal 1, 2 och 3 2020)
Delegationsbeslut gällande anställningens upphörande med mera (kvartal 1, 2 och 3
2020)
Delegationsbeslut gällande direktupphandlingar (kvartal 3 2020)
Övriga anmälda delegationsbeslut under perioden
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Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

Tf. förvaltningsdirektör Charlotte Widén Odder informerar om följande:
På SVT:s Uppdrag granskning den 14 oktober 2020 omnämndes ett av förvaltningens LSSboenden kallat Dalhem (LSS-boende Svedalavägen 159). Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) har även ett pågående tillsynsärende mot det aktuella boendet. Widén Odder
informerar om de åtgärder som förvaltningen vidtagit för att möta de synpunkter/den kritik
som framförts gällande de skyddsåtgärderna som använts. Funktionsstödsnämndens
arbetsutskott (FSN-AU) har även yttrat sig gällande IVO: synpunkter i frågan (se FSN-AU
200923 §192). Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) gav vid sitt sammanträde
2020-10-15 förvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag gällande hur
förvaltningen avser att säkerställa kvaliteten i det verksamhetsnära arbetet. (se FSN-AU
200515 §208).
Coronasituationen i förvaltningens verksamheter ligger ännu på en jämförelsevis låg nivå men
den generella spridningstakten av viruset i regionen ökar och oroar. Den ökade
smittspridningen gör att förvaltningen nu tar fram nya riktlinjer för användningen av bland
annat munskydd, säkerställer att testning sker enligt rutin vid misstänkt smitta, att samtliga
möten som inte kräver att man träffas hålls digitalt och att julfiranden och liknade inte hålls
på restaurang eller i stora sällskap. Funktionsstödsnämndens medicinskt ansvariga
sjuksköterskor kommer även, tillsammans med utvalda chefer med erfarenhet av
smittspridning i sina verksamheter, att anordna en webbsänd utbildning kring de lärdomar
man hittills dragit av coronasituationen.
Det har inkommit två nya nämndsinitiativ, ett från Moderaterna och Centerpartiet kring
Systematiskt arbetsmiljöarbete och ett från Miljöpartiet kring Nolltolerans för diskriminering
av personal. Båda initiativen kommer att behandlas på funktionsstödsnämndens
novembersammanträde men hittas redan nu bland inkomna skrivelser till dagens
sammanträde.
Måndagen den 2 november är det dags för funktionsstödsnämndens planeringsdag med
fokus på Nämndsbudget 2021. En inbjudan kommer att skickas ut under tisdagen (2020-1027) och programmet för dagen ligger på bordet framför de förtroendevalda som medverkar
fysiskt.

