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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-11-28 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsnämnden, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Nils Karlsson (MP) (Ordförande)
Andreas Konstantinidis (S) (Vice ordförande)
Per Göran Wiberg (M) (Andre vice ordförande)
Roland Hejde (S)
Therese Lindberg (S)
Ricardo Tarrida (S)
Carin Gustafsson (V)
Gharib Sayed Aly (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Valentina Stoyanovska (S) ersätter Lena Björk (S)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Shatila Salami (S)
Stefana Hoti (MP)
Anna Larsson (V)
Hans Åke Banke (M)
Albin Schyllert (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Jane Sophie Charlo Olin (SD)

Övriga närvarande

Jesper Salö (nämndsekreterare)
Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Alexandra Emanuelsson (utvecklingssekreterare strategiska avdelningen)
Tarek Borg (ekonomichef)
Maria Kärrman (enhetschef strategiska avdelningen)
Linn Hellström (huvudregistrator strategiska avdelningen)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Gharib Aly (M)

Justeringen

2018-12-05

Protokollet omfattar

§127

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Nils Karlsson (MP)
Justerande

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

Gharib Aly (M)
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Medborgarförslag - Upphandling av LSS-boenden och
socialpsykiatriboenden i Malmö

FSN-2018-829
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har mottagit ett medborgarförslag som förordar att nämnden ska
komplettera nuvarande boenden genom att även upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden
i Malmö stad. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar till medborgaren som handlar
om det nuvarande tillvägagångssättet att hantera boenden och boendeplatser till personer
inom nämndens verksamhetsområde.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner det föreslagna svaret på medborgarförslaget samt ger
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av
LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
Ajournering

Mötet tar en paus (ajourneras) i tio minuter för att ge den Malmöbo som inkommit med
medborgarförslaget möjlighet att presentera förslaget närmare. När mötet återupptas får
medborgaren inte medverka i nämndens överläggningar utan enbart närvara som åhörare.
Yrkanden

Ordförande (MP) yrkar på att nämnden även ska ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag
att utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet
med lagen om offentlig upphandling.
Göran Wiberg (M) och Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag att
ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av
LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
Carin Gustafsson (V) yrkar avslag på ordförandes förslag att ge funktionsstödsförvaltningen i
uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden
i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels ordförandes yrkande att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av
LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling, dels
Gustafssons (V) avslagsyrkande på detsamma.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar
att bifalla yrkandet och därmed godkänner det föreslagna svaret på medborgarförslaget samt
ger funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av
LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
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Reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 1)
Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Upphandling av boenden
Förvaltningens förslag på svar till ställt medborgarförslag
Medborgarförslag - Upphandling av LSS-boenden och socialpsykiatriboenden i
Malmö
Medborgarförslag - Det här gäller
Beslut FSN 181128 §127 Medborgarförslag - Upphandling av LSS-boenden och
socialpsykiatriboenden i Malmö
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Vänsterpartiet

Reservation

[FSN 181128 – Bilaga 1]

Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-829
Ärende: 02. Medborgarförslag - Upphandling av LSS-boenden och
socialpsykiatriboenden i Malmö
Vänsterpartiet anser att bostad med särskild service enligt LSS (oavsett personkrets) skall
hanteras av Malmö kommun i egen regi. Att privata företag ska göra vinst på vår
gemensamma skattefinansierade välfärd anser Vänsterpartiet avskyvärt. 2017 delade tex
Attendo ut ca 200 miljoner till sina aktieägare.
Förslagsställaren till medborgarförslaget må vara Malmöbo men vid sitt framförande under
nämndsammanträde framkom tydligt att det var i egenskap av regionchef för Attendo
Omsorg Syd som förslaget formulerats. Genom att skriva ett medborgarförslag fick
regionchefen möjlighet att fritt sälja in sina förslag till funktionsstödssnämnden.
Privata bolag har sämre villkor för anställda och jakten på vinst leder till sämre kvalitet för
brukarna. Vinst som görs återinvesteras inte i verksamheten utan går till aktieutdelningar,
uppköp av andra verksamheter och VD-lö ner. Kvinnors underavlönade arbete ger vinster åt
ägarna, som för det mesta är män. Funktionsstödsförvaltningen har vid ett upprepat antal
tillfällen noterat brister i kvalitet inom den egna förvaltningen men insynen och åtgärderna i
privata bolags arbete med t.ex. kvalitet, kompetensutveckling och rekrytering är allt som
oftast betydligt mer bristfällig.
Vid behov avropar funktionsstödsnämnden enskilda platser via upphandlade ramavtal.
Dessa placeringar är kostsamma och leder till lidande för brukaren när det privata bolaget
säger upp placeringen när de inser att de inte kommer kunna göra tillräcklig vinst. Brukare
som är i behov av struktur, kompetent personal, stabilitet får exakt det motsatta. Det är inte
att uppfylla intentionerna i LSS!
Vänsterpartiet yrkade således avslag på yrkandet från Miljöpartiet, med bifallsyrkande från
Moderaterna och Sverigedemokraterna, om att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att
utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet
med LoU. Vänsterpartiet är förvisso emot att enbart utreda men är även frågande till att
beslutet även ger förvaltningen i uppdrag att initiera upphandling - utan att avvakta
utredning och nämndsgodkännande med att gå vidare med upphandling. När vårt yrkande
inte bifölls reserverade vi oss.
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Vänsterpartiet
Avslutningsvis är Vänsterpartiet mycket överraskade över Socialdemokraternas agerande
och ställer sig frågande till hur det går ihop med bland annat det trygghetslöfte som hösten
2018 gavs till Kommunal i Malmö gällande goda arbetsvillkor, kompetensutveckling och ökat
inflytande för arbetstagarna.

Malmö 2018-11-28

Carin Gustafsson
Med instämmande av

Anna Larsson

