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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-20 kl. 09:00-14:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal)
Christina Ekdahl (personalföreträdare SACO)
Helen Ekeroth (strategiska avdelningen)
Alexandra Emanuelsson (strategiska avdelningen)

Utses att justera

Gharib Aly (M)

Justeringen

2019-02-27

Protokollet omfattar

§31

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Gharib Aly (M)

…………………………………
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Granskning av LSS-verksamheten

FSN-2018-1284
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat LSS-verksamheten i Malmö stad. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om funktionsstödsnämnden säkerställer att det bedrivs en ändamålsenlig
styrning och ledning samt uppföljning av LSS-verksamheten. Funktionsstödsnämnden
bedöms i huvudsak säkerställa att det bedrivs en ändamålsenlig styrning och ledning samt
uppföljning av LSS-verksamheten. Revisorskollegiets granskning visar även att det finns en
del utvecklingsområden. Av detta skäl har revisorskollegiet översänt rapporten till
funktionsstödsnämnden för yttrande kring rapporten samt vilka åtgärder nämnden avser att
vidta med anledning av de synpunkter och rekommendationer som redovisas i rapporten.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet kring revisorskollegiets fördjupade
granskning av LSS-verksamheten.
Yrkanden

Gharib Aly (M) yrkar på att nämnden i sitt yttrande (på sidan 6 under "Antal personer med
gynnande beslut som väntar på bostad") även ska lyfta det beslut som nämnden fattade i
november 2018 där förvaltningen fick i uppdrag att utreda och initiera en kravställd
upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig
upphandling. Detta som ett sätt att minska bostadskön till stadens LSS-boenden.
Ordförande Roko Kursar (L) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels föreliggande förslag till yttrande,
dels det föreliggande förslaget till yttrande inklusive Alys (M) föreslagna tillägg.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden bifaller det
föreliggande förslaget till yttrande.
Gharib Aly (M) begär omröstning (votering) i frågan.
Ordförande meddelar att omröstning är begärd och kommer att genomföras.
Omröstning (votering)

Vid omröstningen utgör Kursars (L) förslag att bifalla det föreliggande förslaget till yttrande
alternativet JA, och Alys (M) förslag att bifalla det föreliggande förslaget inklusive de
egna föreslagna förändringarna alternativet NEJ.
Resultatet av omröstningen blir att bifall till föreliggande förslag får 7 röster och Alys (M)
förslag 6 röster.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 9)
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Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att bifalla det föreliggande förslag till
yttrande.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Sapko Sinani (C) reserverar
sig mot beslutet. (Bilaga 11)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
12)
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Granskning av LSS-verksamhet
Uppdragsbeskrivning
Fördjupad granskning LSS-verksamhet
Funktionsstödsnämndens förslag till yttrande gällande stadsrevisionens granskning
av LSS-verksamheten

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-02-20

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §31
Ärende:

Granskning av LSS-verksamheten, FSN-2018-1284

Voteringslist(or)
Bilaga 10 - Omröstning kring Granskning av LSS-verksamheten
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Bengt Persson (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
Ingrid Kristina Andersson (S), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

0
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Bilaga 11 FSN 2019-02-20 §31
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20190220
Ärende: FSN-2018-1284 Granskning av LSS-verksamheten
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på att lägga till ett stycke på sidan 6 i
funktionsstödsnämndens förslag till yttrande under rubriken ”Antal personer med gynnande
beslut som väntar på en bostad” avseende det beslut nämnden tog 20181128 om att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av
LSS- och socialpsykiatriboenden i Malmö i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
Då nämnden har tagit ett beslut och genom det gett förvaltningen ett tydligt uppdrag om att
påbörja en upphandlingsprocess som innefattar utredning av behov och värde såsom antal
platser, vilka målgrupper och pris etc. samt annonsera och välja utförare i enlighet med
lagstiftningen bör detta stå med som en huvudsaklig åtgärd i syftet att minska kön till LSS
boenden. Eftersom omständigheterna för de personer med gynnande beslut som faktiskt
väntar på en bostad inte enbart beror på brist av plats eller ändamålsenlig verksamhet utan
även på att brukare tackar nej är det ett avgörande beslut för att tillmötesgå individuella
önskemål och behov som kan leda till högre verkställighet.

.

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)

Bilaga 12 FSN 2019-02-20 §31
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Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 20190220
Ärende: 7: FSN-2018-1284

Granskning av LSS-verksamheten
Vi Sverigedemokrater röstade för en omformulering i ärendet. Vi anser att nämndens
beslut om att utreda offentlig upphandling av boende skulle beaktas.
Vi ansåg detta vara ändamålsenligt och funktionellt, därför förvånades vi av att den
styrande majoriteten inte insåg detsamma.
Då förslaget inte fick gehör vid omröstningen reserverade vi oss i ärendet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

