1

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-24 kl. 09:00-12:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (Mötesordförande §§
77-88)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Maher Dabbour (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice
ordförande)
Anna Larsson (V) ersätter Carin Gustafsson (V)
Margareta Håkansson (M) ersätter Halid Osman (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Madeleine Fraser (MP)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Tarek Borg (ekonomichef)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)

Utses att justera

Anna Larsson (V)

Justeringen

2019-06-04

Protokollet omfattar

§76

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Roko Kursar (L) §§ 74-76

Josefin Anselmsson §§
77-88

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

…………………………………

Anna Larsson (V)
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76

Budgetskrivelse 2020

FSN-2019-770
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2020.
Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför
deras beredning av förslag till budget 2020 som beslutas av kommunfullmäktige.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden lägger på sidan 11 under rubriken "Utbyggnad av daglig
verksamhet" till För att tillgodose individuella behov och önskemål ska nämnden säkerställa ett
valfrihetssystem inom daglig verksamhet.
2. Funktionsstödsnämnden stryker på sidan 12 siffrorna för antal lägenheter för varje enskilt
boende samt objektsnamnen i tabellen.
3. Funktionsstödsnämnden ersätter på sidan 13 i andra stycket Då beslut inte är taget i
funktionsstödsnämnden kan nämnden i dagsläget inte redovisa någon kostnadsberäkning. Nämnden
återkommer i händelse av beslut om upphandling med ett särskilt ärende till kommunfullmäktige med
begäran om utökat kommunbidrag för finansiering av upphandling av LSS- och
socialpsykiatriboenden
med
Eftersom upphandlingen befinner sig i förberedelsefasen av initieringen har nämnden valt att inte redovisa
någon kostnadsberäkning. Då upphandlingen är beslutad att utgöra ett komplement till de boenden nämnden
bedriver i egen regi idag förväntas kostnaderna rymmas inom befintlig budgetram vad gäller utbyggnadsplan
LSS boende.
4. Funktionsstödsnämnden godkänner med fastställda förändringar Budgetskrivelse 2020.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Margareta Håkansson (M)
kommer att inkomma med ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 2)
Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att inkomma med ett
särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Anna Larsson (V) kommer att inkomma med ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Ajournering

På begäran av Roko Kursar (L) avbryts (ajourneras) mötet i 15 minuter för politisk
överläggning.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden på sidan 11 under rubriken "Utbyggnad daglig
verksamhet" i fjärde stycket efter ”...ökat varje år.” lägger till
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För att tillgodose individuella behov och önskemål ska nämnden säkerställa ett valfrihetssystem inom daglig
verksamhet.
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden på sidan 12 ska stryka siffrorna för antal lägenheter
för varje enskilt boende samt stryka objektsnamnen i tabellen.
Roko Kursar (L) och Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden på sidan 13 i andra
stycket ska stryka
Då beslut inte är taget i funktionsstödsnämnden kan nämnden i dagsläget inte redovisa någon
kostnadsberäkning. Nämnden återkommer i händelse av beslut om upphandling med ett särskilt ärende till
kommunfullmäktige med begäran om utökat kommunbidrag för finansiering av upphandling av LSS- och
socialpsykiatriboenden
och ersätta detta med
Eftersom upphandlingen befinner sig i förberedelsefasen av initieringen har nämnden valt att inte redovisa
någon kostnadsberäkning. Då upphandlingen är beslutad att utgöra ett komplement till de boenden nämnden
bedriver i egen regi idag förväntas kostnaderna rymmas inom befintlig budgetram vad gäller utbyggnadsplan
LSS boende.
Nils Karlsson (MP) yrkar bifall till Kursars (L) yrkanden.
Josefin Anselmsson (M) yrkar nämnden på sidan 11 under rubriken "Utbyggnad daglig
verksamhet" i fjärde stycket efter ”...ökat varje år.” lägger till För att lösa lokalbehov, minska
brukartäthet och tillgodose individuella behov och önskemål vill nämnden öppna upp för ett valfrihetssystem
inom Daglig verksamhet i enlighet med Lagen om valfrihetssystem.
Lisbeth Persson-Ekström (SD) yrkar bifall till Anselmssons (M) yrkanden.
Ajournering

På begäran av Bengt Persson (S) avbryts (ajourneras) mötet i två minuter för politisk
överläggning.
Beslutsgång

Ordförande finner att det på sidan 11 finns två förslag till beslut, dels Kursars (L)
tilläggsyrkande, dels Anselmssons (M) tilläggsyrkande. Efter att ha ställt de båda förslagen mot
varandra finner ordförande att nämnden beslutar att bifalla Kursars (L) yrkande.
Lisbeth Persson-Ekström (SD) begär omröstning (votering) i frågan. Ordförande meddelar
att omröstning är begärd och kommer att genomföras.
Vid omröstning utgör Kursars (L) förslag JA och Anselmssons (M) förslag NEJ. I
omröstningen får JA 7 röster och NEJ 6 röster. Ordförande finner att nämnden beslutar att
bifalla Kursars (L) yrkande.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 1)
Ordförande finner att det på sidan 12 finns ett förslag till beslut, Kursars (L) yrkande om att
stryka siffrorna för antal lägenheter för varje enskilt boende samt stryka objektsnamnen i
tabellen. Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.
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Ordförande finner att det på sidan 13 finns ett förslag till beslut, Kursars (L) och
Anselmssons (M) att stryka
Då beslut inte är taget i funktionsstödsnämnden kan nämnden i dagsläget inte redovisa någon
kostnadsberäkning. Nämnden återkommer i händelse av beslut om upphandling med ett särskilt ärende till
kommunfullmäktige med begäran om utökat kommunbidrag för finansiering av upphandling av LSS- och
socialpsykiatriboenden
och ersätta detta med
Eftersom upphandlingen befinner sig i förberedelsefasen av initieringen har nämnden valt att inte redovisa
någon kostnadsberäkning. Då upphandlingen är beslutad att utgöra ett komplement till de boenden nämnden
bedriver i egen regi idag förväntas kostnaderna rymmas inom befintlig budgetram vad gäller utbyggnadsplan
LSS boende.
Ordföranden finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Budgetskrivelse 2020
Budgetskrivelse 2020 - Funktionsstödsnämnden

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-05-24

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §76
Ärende:

Budgetskrivelse 2020, FSN-2019-770

Voteringslist(or)
Bilaga 1: Omröstning kring Budgetskrivelse 2020
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Bengt Persson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Nils Karlsson (MP), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Maher Dabbour (S), Ersättare
Anna Larsson (V), Ersättare
Margareta Håkansson (M), Ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

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

X
6

0
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20190524
Ärende: FSN-2019-770
Moderaterna vill särskilt belysa malmöbornas behov och rättigheter utifrån den lagstiftning
och de föreskrifter som ligger till grund för Funktionsstödsnämndens verksamheter. Inom ramen för detta ser vi dock ytterligare verktyg för att uppnå nämndmålen och möjligheten för
den enskilde att leva som andra i enlighet med LSS.
Jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhällslivet, självbestämmanderätt, inflytande
och medbestämmande är ledande begrepp för nämndens verksamhetsområde vilket även
ger utrymme till bredare förslag och lösningar. De individuella behoven och önskemålen är
viktiga faktorer för att uppnå goda levnadsvillkor och en hög livskvalitet. Om nämndens
verksamheter inte kan tillgodose behov eller upprätthålla lagstiftningen så är det också vårt
ansvar att söka lösningar.
Moderaterna yrkade att nämnden skulle lägga till: ”För att lösa lokalbehov, minska
brukartäthet och tillgodose individuella behov och önskemål vill nämnden öppna upp för ett
valfrihetssystem inom Daglig verksamhet i enlighet med Lagen om valfrihetssystem”.
Eftersom Lagen om valfrihetssystem ökar utbudet och således valmöjligheterna, bidrar till en
kvalitetskonkurrens och genom detta också stimulerar insatsens och lagstiftningens
intentioner så ser vi ett vidare syfte i att rikta in den dagliga verksamheten i enlighet med
denna lag. Ordföranden yrkade likadant men utan ”i enlighet med Lagen om
valfrihetssystem” då han inte ville specificera hur det ska förverkligas. Den skrivelse som
skickades vidare till kommunstyrelsen innehåller därav nu en lydelse med många fina ord
men utan verktyg till hur det ska förverkligas.
Vidare instämde Moderaterna i ordförandens yrkande om att ta bort siffror och objektsnamn i
tabellen för utbyggnad LSS-boende då bostäderna beräknats vara avsedda för sex individer
per boende vilket inte är i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter då detta kan antas vara
norm om det är systematiskt förekommande i en sådan plan.
Vidare yrkade vi på ett förtydligande av budgetskrivelsen under utbyggnad LSS-boende
sidan 13 vilket framgår av protokollet.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Margareta Håkansson (M)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20190524
Ärende: 4: FSN-2019-770

Budgetskrivelse 2020
Vi Sverigedemokrater ser att den styrande minoriteten vill hålla god service till Malmöborna, i alla fall i teorin. Givetvis ska man rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Men, man ska alltid eftersträva kompetens,
det ska inte negligeras. Att ha två, outbildade händer till i en verksamhet, betyder
endast två händer, utbildning får aldrig negligeras.
Svårigheten att rekrytera personal med rätt utbildning kan aldrig rättfärdiga ersättare
utan rätt kompetens. Att ha två ”outbildade” händer till i en verksamhet, betyder endast två händer. Kunskap och utbildning får aldrig förbises.

För att möta de kommande årens utmaningar i form av ökat behov vill man bygga
mer och fler LSS-boende. Detta är ett behov vi ser ska komma och det får absolut
inte negligeras. Samtidigt måste vi naturligtvis bygga efter de regler som finns.
Socialstyrelsen är väldigt tydliga i sina rekommendationer. En gruppbostad bör ha tre
till fem boende med särskilt stöd för vuxna.
Vi Sverigedemokrater anser att rätt utbildad personal och rätt anpassade boenden är
högst nödvändigt och inget vi får lov att tumma på.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-05-24: Ärende 4. Budgetskrivelse 2020

Vänsterpartiet ser med stor oro på utvecklingen inom funktionsstödsförvaltningen. Sjuktalen
är högre totalt sett än för Malmö stad som helhet.
Det är stora svårigheter att rekrytera och behålla personal. Störst är svårigheterna att
rekrytera sjuksköterskor för att bygga upp en fungerande HSL-organisation utan att anlita
extern bemanning.
Daglig Verksamhet visar på hög sjukfrånvaro och står inför en ökning av antalet deltagare
och en stor utmaning i att hitta lämpliga lokaler att starta verksamheter i.
Korta anställningar såsom timanställningar och deltidsanställningar ska ersättas med heltid
som norm.
Vänsterpartiet kan inte se att alla dessa utmaningar skulle vara enklare att lösa genom
privatisering, snarare tvärtom.
Malmö 2019-05-24
Anna Larsson (V)

