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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-22 kl. 09:00-13:00

Plats

Fänriksgatan

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)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Elin Kramer (S)
Halid Osman (C) ersätter Sapko Sinani (C)

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)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Personalföreträdare (Kommunal)
Personalföreträdare (SACO)
Personalföreträdare (Vision)
Christina Ekdahl (personalföreträdare SACO)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Justeringen

2019-03-29

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Lisbeth Persson Ekström
(SD)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§48
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§

48

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

FSN-2019-225
Sammanfattning

I november 2018 gav funktionsstödsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda och initiera
en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om
offentlig upphandling (LOU). Förvaltningen föreslås nu ges i uppdrag att göra en fördjupad
utredning inför den vidare hanteringen av upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden
som komplement till den verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi.
Förvaltningen föreslås därefter återkomma till nämnden med förslag till vidare hantering.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut kring
upphandling av boenden som fattades 2018-11-28 (FSN-2018-829), i uppdrag att utreda och
återkomma till nämnden med en behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och
konsekvensanalys samt förslag till vidare hantering för att upphandla LSS- och
socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden
bedriver i egen regi, i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden, senast
vid nämndsammanträdet 2019-06-18, med förslag till vidare hantering.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att föreliggande förslag ska justeras och att nämnden istället
ska besluta enligt följande:
1. Funktionsstödsnämnden ger funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut kring upphandling av
boenden som fattades 2018-11-28 (FSN-2018-829), i uppdrag att utreda och återkomma till nämnden
med en behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och konsekvensanalys samt förslag till vidare hantering
för att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som
funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi, i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden, senast vid
nämndsammanträdet 2019-06-18, med förslag till vidare hantering.
Nils Karlsson (MP) yrkar bifall till Kursars (L) förslag till beslut.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar bifall till Kursars (L) förslag till beslut.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att funktionsstödsnämnden ska upphäva det beslut som
nämnden fattade 2018-11-28 (§127) om att ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att
utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet
med lagen om offentlig upphandling (FSN-2018-829).
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Dels Kursars (L) förslag att ge funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut kring
upphandling av boenden som fattades 2018-11-28 (FSN-2018-829), i uppdrag att utreda och
återkomma till nämnden med en behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och
konsekvensanalys samt förslag till vidare hantering för att upphandla LSS- och
socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden
bedriver i egen regi, i enlighet med lagen om offentlig upphandling samt att återkomma till
nämnden, senast vid nämndsammanträdet 2019-06-18, med förslag till vidare hantering.
Dels Gustafssons (V) förslag att upphäva beslutet som nämnden fattade 2018-11-28 om att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av
LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L) förslag till beslut.
Carin Gustafsson (V) begär omröstning (votering) i frågan. Ordförande meddelar att
omröstning är begärd och kommer att genomföras.
I omröstningen utgör Kursars (L) förslag till beslut JA och Gustafssons förslag till beslut
NEJ.
Resultatet av omröstningen får Kursars (L) förslag till beslut 12 röster och Gustafssons (V)
förslag 1 röst och ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kursars (L) förslag
och därmed ger funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut kring upphandling av
boenden som fattades 2018-11-28 (FSN-2018-829), i uppdrag att utreda och återkomma till
nämnden med en behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och konsekvensanalys samt
förslag till vidare hantering för att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som
komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi, i enlighet med
lagen om offentlig upphandling samt ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden,
senast vid nämndsammanträdet 2019-06-18, med förslag till vidare hantering.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 4)
Reservationer och särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 5)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Halid Osman (C) kommer
att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 6)
Nils Karlsson (MP) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 7)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Vidare hantering inför upphandling av LSS- och
socialpsykiatriboenden
Beslut FSN-AU 190307 §68 - Utredning av upphandling av verksamhet som
komplement till den verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi
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Beslut FSN 181128 §127 Medborgarförslag - Upphandling av LSS-boenden och
socialpsykiatriboenden i Malmö
Funktionsstödsnämnden svar på medborgarförslaget

Bilaga 4 FSN 190322 §48

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-03-22

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §47

Utredning av upphandling av verksamhet som komplement till den verksamhet som
funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi, FSN-2019-225

Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 4 - Omröstning kring utredning av upphandling av verksamhet som komplement till den
verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi
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
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Ingrid Kristina Andersson (S), Ersättare
Halid Osman (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
12

1

0
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Bilaga 5 FSN 190322 §48
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-225
Ärende: 06. Utredning av upphandling av verksamhet som komplement till den
verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi.
Vänsterpartiet anser att bostad med särskild service enligt LSS (oavsett personkrets) skall
hanteras av Malmö kommun i egen regi. Att privata företag ska göra vinst på vår
gemensamma skattefinansierade välfärd anser Vänsterpartiet avskyvärt.
Privata bolag har sämre villkor för anställda och jakten på vinst leder till sämre kvalitet för
brukarna. Vinst som görs återinvesteras inte i verksamheten utan går till aktieutdelningar,
uppköp av andra verksamheter och VD-löner. Kvinnors underavlönade arbete ger vinster åt
ägarna, som för det mesta är män. Funktionsstödsförvaltningen har vid ett upprepat antal
tillfällen noterat brister i kvalitet inom den egna förvaltningen men insynen och åtgärderna i
privata bolags arbete med t.ex. kvalitet, kompetensutveckling och rekrytering är allt som
oftast betydligt mer bristfällig.
Enligt Kommunals rapport ”Så mycket bättre” (2018) har anställda inom Kommunals
avtalsområde hos privata utförare lägre löner, lägre personaltäthet, lägre andel
tillsvidareanställda, fler deltidstjänster, färre med rätt kompetens jämfört med offentlig
sektor. Personal upplever sig mindre nöjda, ha mindre inflytande och vara mindre
motiverade på sitt arbete. För Vänsterpartiet är det helt ofattbart att ens utreda en
upphandling; vår ambition är istället en förbättrad arbetsmiljö med högre grundbemanning,
trygga anställningar, heltid som norm, god kompetensutveckling och mer inflytande på
arbetsplatsen för arbetstagarna.
Vid behov avropar funktionsstödsnämnden enskilda platser via upphandlade ramavtal.
Dessa placeringar är kostsamma och leder till lidande för brukaren när det privata bolaget
säger upp placeringen när de inser att de inte kommer kunna göra tillräcklig vinst. Brukare
som är i behov av struktur, kompetent personal, stabilitet får exakt det motsatta. Vi vet
alltså med god historik hur det går när privata utförare tar emot brukare från förvaltningen.
Varför ska privata utförare ens utredas när vi redan vet hur fel det kan gå? Detta är inte att
uppfylla intentionerna i LSS!
Vänsterpartiet yrkade således att funktionsstödsnämnden skulle upphäva det beslut som
nämnden fattade 2018-11-28 (§127) om att ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att
utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet
med lagen om offentlig upphandling. När vårt yrkande inte bifölls reserverade vi oss.

Bilaga 5 FSN 190322 §48
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Vänsterpartiet
Malmö 2019-03-22
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

Bilaga 6 FSN 190322 §48
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-03-22
Ärende: FSN 2019-225: Utredning av upphandling av verksamhet som
komplement till den verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i
egen regi
Utifrån att ärendet föranlett flertalet diskussioner kring förtydligande av begrepp inför beslut
vill Moderaterna och Centerpartiet med ett yttrande klargöra vårt ställningstagande.
Det nämndbeslut som ligger till grund för detta ärende fastslår att nämnden ska utreda och
initiera en kravställd upphandling enligt LOU. Då det beslutet ansågs otydligt från
förvaltningens sida behövde det tydliggöras genom kompletterande beslut i enlighet med
upphandlingsförfarandet. Detta ärende specificerar således zon 1 i inköpsprocessen
(upphandlingsmyndigheten) inom vilket man förbereder den kommande upphandlingen. I
beslutet har nämnden även fastställt ett datum för att processen ej ska dra ut på tiden och
således orsaka mer skada för de malmöbor som väntar i bostadskö med gynnandebeslut eller
har särskilda behov och/eller önskemål som staden ej kan tillgodose i egen regi.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Halid Osman (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 7 FSN 190322 §48
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Särskilt yttrande i ärende FSN-2019-225: Utredning av upphandling av verksamhet som
komplement till den verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi
Miljöpartiet de Gröna ser det som positivt att vi tar steg mot att få in mer mångfald och fler utförare inom
LSS och socialpsykiatri. Vi hoppas på en skyndsam process och att vi snart har en konkret kravställd
upphandling av boenden att ta ställning till - både för att få ner väntetiderna och för att ge ett bredare utbud.
Vi utgår, förhoppningsvis inte naivt, ifrån att den nya utredningen inte är ett försök att kringgå tidigare beslut
och avstå från att öppna upp för andra utförare än kommunen.
Nils Karlsson med instämmande av Madeleine Fraser

