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Malmö stad

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-07 kl. 09:00-12:00

Plats

Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Mötesordförande §§ 52-66)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Mötesordförande §§ 49-51)

Ej tjänstgörande ersättare

Bengt Persson (S)
Albin Schyllert (M)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)

Utses att justera

Bengt Persson (S)

Justeringen

2019-03-14

Protokollet omfattar

§68

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Roko Kursar (L) §§ 67-72

Josefin Anselmsson §§
49-51 och Mediha
Ahmadi §§ 52-66

...........................................
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Bengt Persson (S)
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§

68

Utredning av upphandling av verksamhet som komplement till den
verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi

FSN-2019-225
Sammanfattning

Uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för att upphandla verksamhet i
enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) utifrån beslut taget i nämnden 2018-1128 (Dnr FSN-2018-829).
Beslut

1. Funktionsstödsnämndens arbetsutskott gör två förändringar i ärendet inför hantering i
funktionsstödsnämnden.
I sammanfattningen ändrar arbetsutskottet från [...] att utreda förutsättningarna för att
upphandla verksamhet [...] till [...] att utreda den vidare hanteringen för att upphandla
verksamhet [...].
I förslaget till beslut inför funktionsstödsnämndens sammanträde ändrar arbetsutskottet:

från
Funktionsstödsnämnden ger funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att upphandla verksamhet som komplement till den egna verksamhet
funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi, i enlighet med lagen om offentlig
upphandlingar, samt att återkommer till nämnden med förslag till vidare hantering.

till
Funktionsstödsnämnden ger funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut kring
upphandling av boenden som fattades 2018-11-28 (FSN-2018-829), i uppdrag att utreda
den vidare hanteringen för att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som
komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi, i enlighet
med lagen om offentlig upphandling. Funktionsstödsnämnden ger även förvaltningen i
uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till vidare hantering.
2. Funktionsstödsnämndens arbetsutskott överlämnar med dessa förändringar ärendet till
funktionsstödsnämnden.
Ajournering

Ordförande Roko Kursar (L) yrkar på att ärendet ska avbrytas (ajourneras) för politisk
överläggning. Sammanträdet avbryt under fem minuter inför beslut i ärendet.
Yrkanden

Ordförande Roko Kursar (L) yrkar på att arbetsutskottet, i enlighet med inkomna synpunkter
från övriga ledamöter och ersättare, ska göra två förändringar i ärendet inför behandling i
funktionsstödsnämnden.

3

Dels ändra i ärendets sammanfattningen så att det framgår att uppdraget till förvaltningen är
[...] att utreda den vidare hanteringen för att upphandla verksamhet [...].
Dels att ändra ärendets förslag till beslut så att "Funktionsstödsnämnden ger
funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut kring upphandling av boenden som fattades 201811-28 (FSN-2018-829), i uppdrag att utreda den vidare hanteringen för att upphandla LSS- och
socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden bedriver i
egen regi, i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Funktionsstödsnämnden ger även
förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till vidare hantering".
Beslutsgång

Ordförande finner att arbetsutskottet är eniga om de föreslagna förändringarna och med
dessa överlämnar ärendet till funktionsstödsnämnden.

Beslutsunderlag
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