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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-23 kl. 09:00-13:00

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

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)
Nils Karlsson (MP)

Övriga närvarande

Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Linus Sahlström (Lokal och IT-chef)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Gharib Aly (M)

Justeringen

2019-10-30

Protokollet omfattar

§136

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Gharib Aly (M)
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Fortsatt projektering gällande tomter för kommande nybyggnation
av LSS-boenden

FSN-2019-1970
Sammanfattning

Förslag på inplaceringsskisser för kommande nybyggnationer av LSS-boenden. Nämnden
föreslås ta ställning till huruvida funktionsstödsförvaltningen ska gå vidare med projekten och
därmed medföljande projekteringskostnader innan ett avtal tas upp i nämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att
komplettera detta med den etiska checklistan samt med inkomna synpunkter från
brukarorganisationerna kring den remiss om framtida inriktning av LSS-utbyggnad i Malmö
stad som nämnden skickat ut.
Reservationer

Roko Kursar (L), Mediha Ahmadi (S), Bengt Persson (S), Elin Kramer (S), Munir Niazi (S)
och Madeleine Fraser (MP) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 9)
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med uppdrag
att komplettera detta med den etiska checklistan samt med inkomna synpunkter från
brukarorganisationerna kring den remiss om framtida inriktning av LSS-utbyggnad i Malmö
stad som nämnden skickat ut.
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med uppdrag
att komplettera detta med den etiska checklistan samt med inkomna synpunkter från
brukarorganisationerna kring den remiss om framtida inriktning av LSS-utbyggnad i Malmö
stad som nämnden skickat ut.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att nämnden inte ska godkänna fortsatt projektering
gällande Tullstorp 180:25.
Ajournering

På begäran av Carin Gustafsson (V) avbryts (ajourneras) sammanträdet i femton (15) minuter
för politisk överläggning (samt fika).
Yrkanden, fortsättning

Roko Kursar (L) yrkar på att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med uppdrag att
komplettera detta med den etiska checklistan.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden först ska avgöra om ärendet ska hanteras vid dagens
sammanträde eller återremitteras till förvaltningen. Ordförande finner att en enig nämnd
beslutar att ärendet ska återremitteras.
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Då ärendet återremitteras till förvaltningen tas inga beslut i sakfrågan vid aktuellt
sammanträde. Sverigedemokraternas yrkande kring Tullstorp 180:25 behandlas därmed
inte vidare.
Ordförande finner därefter att det återstår två förslag till motiveringar om varför ärendet ska
återremitteras. Dels Kursars (L) förslag att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för att
kompletteras med den etiska checklistan, dels Gustafssons (V) och Anselmssons (M) förslag
att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för att kompletteras med den etiska
checklistan samt synpunkter från brukarorganisationerna kring den remiss om framtida
inriktning av LSS-utbyggnad i Malmö stad som nämnden skickat ut.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att ärendet
ska återremitteras till förvaltningen för att komplettera detta med den etiska checklistan.
Carin Gustafsson (V) begär omröstning (votering). Ordförande meddelar att omröstning är
begärd och kommer att genomföras.
Vid omröstningen utgör Kursars (L) förslag att ärendet ska återremitteras till förvaltningen
för att kompletteras med den etiska checklistan alternativ JA och Gustafssons (V) och
Anselmssons (M) förslag att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för att kompletteras
med den etiska checklistan samt med synpunkter från brukarorganisationerna kring den
remiss om framtida inriktning av LSS-utbyggnad i Malmö stad som nämnden skickat ut
alternativ NEJ.
I omröstningen får alternativ JA sex (6) röster och alternativ NEJ sju (7) röster. Ordförande
finner att nämnden därmed återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att
komplettera detta med den etiska checklistan samt med inkomna synpunkter från
brukarorganisationerna kring den remiss om framtida inriktning av LSS-utbyggnad i Malmö
stad som nämnden skickat ut.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 8)
Beslutsunderlag
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-10-23

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §136

Fortsatt projektering gällande tomter för kommande nybyggnation av LSS-boenden,
FSN-2019-1970
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 8: Redovisning av omröstning gällande Tomter för kommande nybyggnation av LSSboenden
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
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
Madeleine Fraser (MP), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

7

0
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 2019-10-23
Fortsatt projektering gällande tomter för kommande nybyggnation av
LSS-boenden
FSN-2019-1970
Vi yrkade att ärendet endast skulle återremitteras till förvaltningen med uppdrag att
komplettera detta med den etiska checklistan eftersom ärendet handlar om att nämnden
ska ta ställning till tomternas och boendenas placering i relation till omgivning och rent
geografisk plats.
Det framgick klart och tydligt att inget är bestämt i detta tidiga stadium gällande konkret
utformning av boendet utan är en studie om ett LSS-boende av den typen som
förvaltningen behöver får plats på tomten.
Fortsatt projekteringen hade självfallet gjorts i enlighet med eventuellt reviderat
funktionsprogram. Att vissa partier betvivlar detta är synnerligen beklagligt då det tyder
på en tydlig brist på förtroende och respekt för vår förvaltning och deras yrkesuppdrag.
Vi anser att det därför är ansvarslöst av partierna M, C, SD och V, särskilt gentemot de
Malmöbor som väntar på en LSS-bostad, att i ett såhär tidigt skede ytterligare fördröja
projekteringen av LSS-boenden utan rimliga skäl.
Malmö 2019-08-26
Roko Kursar (L)

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)

Munir Niazi (S)

Madeleine Fraser (MP)

Bengt Persson (S)

Elin Kramer (S)
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Med instämmande av:
Ingrid Kristina Andersson (S)
Nils Karlsson (MP)

Maher Dabbour (S)

Karl Mårtensson (S)

Karin Granér (L)

