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Nämndsbudget 2019 - Funktionsstödsnämnden

FSN-2019-5
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsbudget 2019 för
funktionsstödsnämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden korrigerar i sammanfattningen av Nämndsbudget 2019 så att det
framgår att nämndens förstärkta ram är 151 miljoner, inte 86 miljoner, då även indexering
och demografimedel ska räknas med i denna.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner med beslutad korrigering Nämndsbudget 2019.
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar i första hand på att funktionsstödsnämnden ska återremittera
Nämndsbudget 2019 och uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att:
1. återkomma med genomgående förtydliganden i den löpande texten hur ekonomiska medel fördelas, samt
2. återkomma med förtydligande hur effektiviseringar om 0,5% avses genomföras och hur frigjorda resurser
fördelas inom förvaltningen.
Gharib Aly (M) yrkar på att funktionsstödsnämnden ska återremittera Nämndsbudget 2019
och uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att:
1. på sidan 6 under "uppbyggnad av LSS-boenden och daglig verksamhet"
komplettera texten med information kring det beslut som funktionsstödsnämnden fattade i november
2018 där funktionsstödsförvaltningen fick i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av
LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling, samt
2. på sidan 11 förtydliga att funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut som nämnden redan fattat
i samband med Nämndsbudget 2018, kommer att fortsätta arbetet med att tillhandahålla åtta
arbetstillfällen inom den egna förvaltningen till brukare som kan vara aktuella för ordinarie arbetsmarknad,
samt att kostnaden för detta ska framgå i Nämndsbudget 2019.
Nämndens ordförande Roko Kursar (L) yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Carin Gustafsson (V) yrkar avslag på Gharibs (M) föreslagna tillägg på sidan 6.
Beslutsgång

Nämnden börjar med att ta ställning till om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller
återremitteras till förvaltningen.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att ärendet
ska behandlas vid dagens sammanträde.
Gharib Aly (M) begär omröstning (votering) i frågan. Ordförande meddelar att omröstning är
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begärd och kommer att genomföras.
Vid omröstning utgör Kursars (L) yrkande att förslaget ska hanteras vid dagens sammanträde
JA och Alys (M) och Gustafssons (V) yrkanden att förslaget ska återremitteras NEJ.
Resultatet av omröstningen blir att förslaget att behandla ärendet vid dagens sammanträde får
6 röster, och förslaget att ärendet ska återremitteras får 7 röster.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 4)
Ajournering

Mötet avbryts (ajourneras) i 20 minuter för politisk överläggning samt för att säkerställa att
beslutsgången blir korrekt genomförd och klargöra vilken sista dagen för beslut
om Nämndsbudget 2019 är.
Under ajournering framkommer att nämnden, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut,
senast den 22 februari 2019 fastställa Nämndsbudget 2019. Detta betyder att nämnden vid en
återremittering behöver kalla till ett extrainsatt sammanträde inom två dagar för att åter
behandla frågan.
Beslutsgång, fortsättning

Ordförande finner att det i själva verket finns tre förslag till beslut kring huruvida ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras, detta då det finns olika motiveringar till
återremiss. Nämnden behöver därför pröva vilken av dessa motiveringar man stödjer. Av
detta skäl görs omröstning kring en eventuell återremittering av ärendet om.
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels att ärendet ska behandlas vid
dagens sammanträde, dels att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med uppdrag
att korrigera Nämndsbudget 2019 i enlighet med Alys (M) yrkanden och dels att ärendet ska
återremitteras till förvaltningen med uppdraget att korrigera Nämndsbudget 2019 i enlighet
med Gustafssons (V) yrkanden.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att ärendet
ska behandlas vid dagens sammanträde.
Gharib Aly (M) begär omröstning (votering) i frågan. Ordförande meddelar att omröstning är
begärd och kommer att genomföras
Omröstning (votering)

I omröstningen utgör ordförande Roko Kursars (L) förslag, att ärendet ska behandlas vid
dagens sammanträde, huvudförslag.
Ordförande börjar med att ställa förslaget om att återremittera ärendet med Alys (M)
motivering mot förslaget om att återremittera ärendet med Gustafssons (V) motivering för att
utse ett motförslag till huvudförslaget.
Vid omröstning mellan dessa utgör Alys (M) förslag JA och Gustafssons (V) förslag NEJ.
Resultatet av omröstningen blir att förslaget om att återremittera ärendet med Alys (M)
motivering får 6 röster och förslaget att återremittera ärendet med Gustafssons
(V) motivering får 1 röst.
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(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 5)
Ordförande finner därmed att förslaget att återremittera ärendet med Alys (M) motivering ska
utgöra motförslag till huvudförslaget.
Ordförande ställer därefter förslaget om att återremittera ärendet med Alys (M) motivering
mot huvudförslaget, det vill säga att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
I omröstningen utgör förslaget att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde JA, och
förslaget om att återremittera ärendet med Alys (M) motivering NEJ.
Resultatet av omröstningen blir att förslaget om att ärendet ska hanteras vid dagens
sammanträde får 6 röster och förslaget om att återremittera ärendet med Alys (M) motivering
får 6 röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst och eftersom ordförande röstar på
att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde, samt att ingen motivering till
återremiss fick enkel majoritet, kommer ärendet att avgöras vid dagens sammanträde.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 6)
Yrkanden, fortsättning

Carin Gustafsson (V) yrkar i andra hand på att nämnden på sidan 4 i Nämndsbudget 2019
(under "Plan för verksamheten") ersätter meningen:
Funktionsstödsnämnden har som mål att Malmö stad ska utses till ”Bästa LSS-kommun” senast år 2022.
Arbetet för att nå denna målsättning kommer att vara vägledande för funktionsstödsnämnden och dess
förvaltning i arbetet med LSS-verksamheterna under 2019 med Funktionsstödsnämnden har som mål att
Malmö stads arbete med individens rätt till ett gott och självständigt liv, självbestämmande och personlig
integritet med full delaktighet i samhället ska vara ledande i Sverige.
Roko Kursar (L) yrkar avslag på Gustafssons (V) föreslagna förändringar under
avsnittet "Plan för verksamheten" i Nämndsbudget 2019.
Ordförande Roko Kursar (L) yrkar avslutningsvis på att nämnden ändrar i sammanfattningen
så att den totala förstärkningen av nämndens ram korrigeras från 86 miljoner till 151 miljoner,
detta då även indexering och demografimedel ska ingå i förstärkningen och att nämnden med
denna ändring godkänner föreliggande förslag till Nämndsbudget 2019.
Gharib Aly (M) och Sapko Sinani (C) yrkar avslag till föreliggande förslag till Nämndsbudget
2019 till förmån för det egna budgetalternativet i kommunfullmäktige.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag till Nämndsbudget
2019 till förmån för det egna budgetalternativet i kommunfullmäktige.
Carin Gustafsson (V) yrkar avslag till föreliggande förslag till Nämndsbudget 2019 med
hänvisning till de egna yrkandena i ärendet.
Beslutsgång, fortsättning

Ordförande ställer Gustafssons (V) förändringsförslag kring ny formulering under "Plan för
verksamheten" mot avslag på densamma till förmån för föreliggande förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag till formulering.
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Ordförande finner att det återstår fyra förslag till beslut. Dels det egna förslaget att nämnden,
efter korrigering av sifforna gällande nämndens förstärkta ram, godkänner föreliggande
förslag till Nämndsbudget 2019, dels tre avslagsyrkanden från Moderaterna tillsammans med
Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden, efter korrigering av
sifforna gällande nämndens förstärkta ram, godkänner Nämndsbudget 2019.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Sapko Sinani (C) reserverar
sig mot beslutet. (Bilaga 7)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
8)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 9)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag
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Förslag till nämndsbudget 2019 för funktionsstödsnämnden
Kommunbidrag FSN 2019
Protokoll från Förvaltningsrådet 20190211

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-02-20

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §29
Ärende: Nämndsbudget

2019 - Funktionsstödsnämnden, FSN-2019-5

Voteringslist(or)
Bilaga 4 - Omröstning 1 kring Nämndsbudget 2019
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Bengt Persson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Nils Karlsson (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Sapko Sinani (C), Ledamot
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
X
7

0
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-02-20

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §29
Ärende: Nämndsbudget

2019 - Funktionsstödsnämnden, FSN-2019-5

Bilaga 5 - Omröstning 2 kring Nämndsbudget 2019
Ledamot

Roko Kursar (L), Ordförande
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Bengt Persson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Nils Karlsson (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Sapko Sinani (C), Ledamot
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

1

6

7

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-02-20

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §29
Ärende: Nämndsbudget

2019 - Funktionsstödsnämnden, FSN-2019-5

Bilaga 6 - Omröstning 3 kring Nämndsbudget 2019
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Bengt Persson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Nils Karlsson (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Sapko Sinani (C), Ledamot
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
6

1
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20190220
Ärende: FSN 2019-05
Moderaterna och Centerpartiet hade i sin budgetreservation i Kommunfullmäktige samma
prioriteringar för Funktionsstödsnämnden som specificeras i Nämndsbudget 2019 avseende
att:
•
•
•
•

Återställa hyresnivån till den nivå som gällde före 20171001
Öka habiliteringsersättningen från 8kr/h till 12kr/h
Samordna stödet mellan staden och andra myndigheter
för personer med funktionsvariation
Fördubbla antalet handläggare för personlig assistans i syfte att sänka
handläggningstiden

Samtidigt som det gläder oss att alla partier nu ställt sig bakom dessa viktiga förslag väljer vi
att reservera oss av två anledningar:
1. Till förmån för vår egen budgetreservation då denna ändå innehöll en högre ram
ekonomiska medel avsatta för nämnden vilket skulle gynnat förvaltningen och således våra
brukare.
2. Med hänsyn till våra tilläggsyrkande om kompletterande stycken i den löpande texten
avseende två nämndbeslut vilka bör få en ekonomisk inverkan på budgeten. Vi yrkade därför
på återremiss utifrån förklaring nedan.
Ett stycke behandlade det beslut nämnden tog 20181128 om att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av
LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling. För
Moderaterna och Centerpartiet är det av största vikt att även malmöbor med
funktionsvariationer ska få åtnjuta valfrihet och självbestämmande som ett led i att leva som
andra. Därutöver anser vi att det är högsta prioritet att utvidga variationsmöjligheterna och
utbudet för att minska köerna till bostad, öka verkställigheten av gynnande beslut, höja
kvaliteten och tillgodose särskilda behov. Varje icke verkställt gynnande beslut, oavsett orsak,
utgör en malmöbo som inte får sina behov och önskemål tillgodosedda och bör tydliggöras
som prioriterat i budgeten.
Ett andra stycke berörde nämndens beslut 20180124 om att tillhandahålla åtta platser inom
den egna förvaltningen till förfogande för Arbetsförmedlingen riktade till brukare inom daglig
verksamhet som kan vara aktuella för ordinarie arbetsmarknad och anställningsstöd. Det var
ett beslut med syftet att nämnden årligen skulle arbeta på att tilldela 1% av dem med insatsen
daglig verksamhet lönearbete. Då vi under 2018 enbart kunde tilldela två av åtta brukare
dessa platser innebär beslutet att totalt 14 platser måste ordnas under 2019. Även detta är en
viktig prioritering för Moderaterna och Centerpartiet vilken i vår mening bör tydliggöras även
i skrift. Detta för att arbetet med att tillgodose meningsfull sysselsättning utifrån ett
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individperspektiv är en av lagstiftningens intentioner och att lönearbete för den som kan
innebär en högre uppfyllnad av de rättigheter vi är skyldiga att tillförsäkra våra brukare. Ett
lönearbete innebär inte bara ett ansvar och en kontext som höjer livskvaliteten och
delaktigheten i samhället utan även möjligheten till utveckling och bättre ekonomiska
förutsättningar. En tydlig implementering av lönearbete för dem som kan arbeta skulle
innebära förbättrade levnadsvillkor för människor med funktionsvariationer.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Sapko Sinani (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M) Halid Osman (C)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 2019-02-20
Ärende: 5: FSN-2019-5

Nämndsbudget 2019 – Funktionsstödsnämnden

Vi Sverigedemokrater anser att Funktionsstödsnämnden vore betydligt mer betjänt av
vår budget.
Sverigedemokraternas budget innefattar 10 miljoner kronor mer än den styrande minoritetens budget gör. I vår budget önskar vi, bland annat, ett utvidgat anhörigstöd.
Vi ser också gärna att mer pengar läggs på ledsagning.
Vi yrkade avslag till förmån för vår egen budget. Då detta inte vann gehör, reserverar
vi oss.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)
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Reservation

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 190220
Ärende: FSN-2019-5

Ärende: 05. Nämndsbudget 2019 - Funktionsstödsnämnden

För ett år sedan reserverade sig Vänsterpartiet mot nämndsbudgeten av exakt samma
anledning som vi gör det i år; för Vänsterpartiet är det en självklarhet att en budget tydligt,
på avdelningsnivå, visar hur ekonomiska medel fördelas. Än en gång presenteras en budget
utan siffror. Vi som politiker kan således vi inte ta vårt ansvar och göra politiska
prioriteringar.
Tillitsdelegationen är tydlig med att detaljstyrning och onödiga administrativa sysslor ska
minska. Men tillit går, som vi alla vet, åt två håll. Varför presenteras än en gång en budget
utan mer siffror än en resultaträkning och investeringsram? Varför får vi inte se hur
ekonomiska medel fördelas? Att på sittande möte få siffror på avdelningsnivå snabbt
genomgångna är inte att visa hur ekonomiska medel fördelas. Det visar bara med tydlighet
att det enkelt skulle kunna gå att presentera en budget med kronor och ören där kostnader
för kärnverksamhet och satsningar tydliggörs. Men av någon anledning så vill inte den
styrande minoriteten det.
Transparensen i den här budgetprocessen har mycket att önska. Under
funktionsstödsnämndens internat 7-8/2 gavs tex Vänsterpartiet tid att diskutera
förändringar och göra en politisk analys av en budget som vi inte fick se.
Vänsterpartiet yrkade således i första hand återremiss för att möjliggöra för
funktionsstödsförvaltningen att återkomma med en tydlig budget för
funktionsstödsnämnden att ta ställning till. När detta yrkande föll yrkade vi i andra hand om
en förändring i vad som ska anses vara vägledande för funktionsstödsförvaltningens arbete;
att ha som vägledning att vinna ett pris innan ett visst datum - ett pris vars kriterier
fortfarande inte presenterats av den styrande minoriteten - istället för att ha som vägledning
att Malmö stads arbete med individens rätt till ett gott och självständigt liv,
självbestämmande och personlig integritet med full delaktighet i samhället ska vara ledande
i Sverige finner Vänsterpartiet anmärkningsvärt och något udda.
Då inget av våra yrkande bifölls reserverade vi oss.
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Malmö 2019-02-20

Vänsterpartiet

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

