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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)
Maria Kärrman (enhetschef strategiska avdelningen)
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT)
Linn Hellström (huvudregistrator strategiska avdelningen)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Gharib Aly (M)

Justeringen

2018-12-05

Protokollet omfattar

§131

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Nils Karlsson (MP)
Justerande

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

Gharib Aly (M)

…………………………………
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Omförhandlat hyresavtal Dekoratören 21

FSN-2018-1013
Sammanfattning

Dekoratören 21 är ett något äldre LSS-boende som nyligen bytt ägare. Det befintliga avtalet
har löpt sedan 1990 och har aldrig förhandlats om. Boendet är i stort behov av att rustas upp
samt anpassas i vissa delar. Den nya ägaren är beredd att göra nödvändiga anpassningar med
ett omförhandlat hyresavtal. Det befintliga avtalet löper fram till 2020-03-31. Förvaltningen
vill dock komma igång med dessa förändringar så snart som möjligt då det är av yttersta vikt
för både brukare och personal.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner avtalet gällande Dekoratören 21 samt ger nämndens
ordförande Nils Karlsson i uppdrag att skriva under avtalet.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Omförhandlat hyresavtal Dekoratören 21
Hyresavtal Dekoratören 21
Yttrande från LiMa gällande Dekoratören 21
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande

[FSN 181128 – Bilaga 4]

Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-1013
Ärende: 06. Omförhandlat hyresavtal Dekoratören 21
2018-08-29 godkände funktionsstödsnämnden en checklista för etisk granskning samt
uppdrog åt förvaltningen att redovisa hur etisk granskning gjorts vid denna typ av ärenden
(FSN-2018-204). Vänsterpartiet förväntade sig således att förvaltningen skulle kunna svara
på de frågor som finns i checklistan och bifoga dessa till tjänsteskrivelsen men till vår
förvåning gjordes ej detta. På sittande möte gavs bland annat informationen om att
gruppbostaden inte uppfyller Funktionsprogrammets krav på tillgänglighet.
Dekoratören är en gruppbostad med 5 lägenheter och 2 satellitlägenheter. Därmed avviker
antalet boenden från Socialstyrelsens rekommendationer (Bostad med särskild service för
vuxna enligt LSS, 2018 resp SOSFS 2002;9) flera avseenden; icke-ordinära boenden placeras
nära varandra och antalet boenden överskrider rekommenderad nivå. Anledningen till att
Vänsterpartiet inte reserverade sig mot beslutet är att det idag redan bor personer där och
vi önskar inte i onödan riva upp människor ifrån sina hem.

Malmö 2018-11-28

Carin Gustafsson
Med instämmande av

Anna Larsson

