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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-18 kl. 09:00-12:30

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)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
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)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2019-06-25

Protokollet omfattar

§94

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

...........................................
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Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)
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§

94

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

FSN-2019-225
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen redovisar utredning av upphandling av boenden i enlighet med
beslut som fattades av funktionsstödsnämnden 2019-03-22 (FSN-2019-225). Utredningen
omfattar 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. Funktionsstödsförvaltningen redovisar två möjliga förslag.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden genomför en förenklad upphandling enligt LOU av två LSSboenden i enlighet med förslaget som komplement till den verksamhet som nämnden
bedriver i egen regi.
Reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 5)
Ajournering

På begäran av ordförande Roko Kursar (L) avbryts (ajourneras) mötet i 15 minuter så att
nämndens ledamöter och ersättare hinner läsa det sent inkomna protokollet efter central
förhandling i ärendet i enlighet med MBL §14 (2019-06-18) och inlaga från fackförbundet
Kommunal i frågan, samt för politisk överläggning.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska besluta i enlighet med föreliggande förslag
nummer 2 och därmed genomföra en förenklad upphandling enligt LOU av två LSSboenden i enlighet med föreslaget som komplement till den verksamhet som nämnden
bedriver i egen regi.
Josefin Anselmsson (M), Lisbeth Persson Ekström (SD) och Lars-Eric Nelderup (C) yrkar
bifall till Kursars (L) förslag om att genomföra en förenklad upphandling enligt LOU av två
LSS-boenden i enlighet med föreslaget som komplement till den verksamhet som nämnden
bedriver i egen regi.
Carin Gustafsson (V) yrkar avslag på ärendet i sin helhet samt 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 offentligt upphandling (FSN-2018829).
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Kursars (L) förslag att genomföra
en förenklad upphandling enligt LOU av två LSS-boenden i enlighet med föreslaget som
komplement till den verksamhet som nämnden bedriver i egen regi. Dels Gustafssons (V)
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förslag att avslå ärendet i sin helhet samt 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 offentligt upphandling (FSN-2018-829).
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
med Kursars (L) yrkande och därmed genomföra en förenklad upphandling enligt LOU av
två LSS-boenden i enlighet med föreslaget som komplement till den verksamhet som
nämnden bedriver i egen regi.
Carin Gustafsson (V) begär omröstning (votering) i frågan.
Ordförande meddelar att omröstning är begärd och kommer att genomföras.
Vid omröstningen utgör Kursars (L) förslag att genomföra en förenklad upphandling enligt
LOU av två LSS-boenden i enlighet med föreslaget som komplement till den verksamhet
som nämnden bedriver i egen regi alternativ JA, och Gustafssons förslag att avslå ärendet i
sin helhet samt 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 offentligt
upphandling (FSN-2018-829) alternativ NEJ.
I omröstningen får JA tolv (12) röster och NEJ en (1) röst och ordförande finner att
nämnden därmed beslutar i enlighet med Kursars (L) yrkande om att genomföra en förenklad
upphandling enligt LOU av två LSS-boenden i enlighet med föreslaget som komplement till
den verksamhet som nämnden bedriver i egen regi.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 6)
Beslutsunderlag
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-255
Ärende: 07. 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 rösta igenom en privatisering; Vänsterpartiets ambition är
istället en förbättrad arbetsmiljö med högre grundbemanning, trygga anställningar,
heltid som norm, arbetstidsförkortning, god kompetensutveckling och mer
inflytande på arbetsplatsen för arbetstagarna. Försämrade villkor för arbetstagarna
kommer att leda till försämringar för alla de Malmöbor som bor på LSS Boende.
Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna
som i svensk grundlag. Men nu införs risken att en Malmöbos hem eller personal kan
försvinna vid en upphandling. Det är knappast något som främjar goda
levnadsvillkor!
Kommunal har dessutom drivit ärendet till central förhandling där de förklarat sig
oeniga med Malmö stad. Att inte Socialdemokraterna lyssnar mer på Kommunal som
representerar en stor del av Funktionsstödsförvaltningens medlemmar finner
Vänsterpartiet oroande.
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Vänsterpartiet

Socialdemokraterna röstade utan minsta tvekan ja till att privatisera och går
därmed emot sitt eget vallöfte om stoppa vinstjakten i skola, vård och omsorg.
Vänsterpartiet kan därför igen konstatera, att vi är det enda partiet som för en
socialistisk politik för att utjämna samhällets ojämlikheter i Malmö stad.
Vänsterpartiet yrkade således avslag på ärendet i sin helhet samt 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 (FSN-2018-829). När vårt yrkande inte bifölls reserverade vi
oss.
Malmö 2019-06-18
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

Voteringslista
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Mötesdatum
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Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §94

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

Voteringslist(or)
Bilaga 6: Omröstning kring 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
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
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Resultat
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