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Nämndinitiativ från Vänsterpartiet (V) om framtagande av underlag för remiss
angående framtida inriktning av LSS-utbyggnad
FSN-2019-1316
Sammanfattning

Enligt beslut i funktionsstödsnämnden (2019-09-23 §124) avseende nämndinitiativ från Vänsterpartiet har funktionsstödsförvaltningen skickat remissunderlag gällande framtida inriktning
för utbyggnaden av gruppboende enligt LSS (bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9
LSS samt bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS) till organisationer knutna till förvaltningens brukarråd. Remissvar har inkommit via brukarråd och genom skriftliga yttranden från tre organisationer.
Funktionsstödsnämnden föreslås att efter remissförfarandet se över funktionsprogrammet. Revidering av funktionsprogrammet görs i separat ärende (FSN-2018-527).
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av inkomna remissvar och synpunkter.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet (V)
Organisationer knutna till brukarrådet
Beslut FSN 190923 (§124) Nämndinitiativ från Vänsterpartiet (V) om framtagande av underlag för remiss angående framtida inriktning av LSS-utbyggnad
Remiss till brukarorganisationerna om framtida LSS-utbyggnad - bakgrund och instruktioner
Remissvar från FUB Malmö
Remissvar från FUB Malmö
Remissvar från Autism- och Aspergerföreningen Skåne
G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Nämndinitiativ från Vänsterpartiet (V) kring framtida inriktning av LSS-utbyggnad
Remissvar från Föreningen Grunden

Beslutsplanering

SIGNERAD

2019-11-25

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-09-12
Funktionsstödsnämnden 2019-09-23
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-12-03
Funktionsstödsnämnden 2019-12-16
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Beslutet skickas till

Organisationer knutna till förvaltningens brukarråd
Ärendet

Vänsterpartiet inkom med ett nämndinitiativ kring beredningen av frågan om funktionsstödsnämndens utbyggnad av gruppboenden enligt LSS (bostad med särskild service för vuxna enligt
9 § 9 LSS samt bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS) och hur
detta ska göras i Malmö i framtiden. Funktionsstödsförvaltningen har i enlighet med nämndens
beslut 2019-09-23 skickat ut remiss gällande inriktningen för planerad LSS-utbyggnad till brukarorganisationer knutna till förvaltningens brukarråd samt anordnat en presentation av remissen och funktionsprogrammet på ett brukarråd. Synpunkter har inkommit på brukarrådet samt i
tre remissvar.
Förvaltningen har bearbetat synpunkterna och utifrån dessa reviderat förvaltningens Funktionsprogram bostad med särskild service enligt LSS. Remissen omfattar synpunkter kring funktionsprogrammet, det är dessa som har hanterats vidare. Det har även inkommit synpunkter som faller
under den individanpassning som görs utifrån behov. Denna typ av anpassningar regleras inte i
detalj i programmet, då detta är generellt utformat för att verksamheten ska kunna göra de anpassningar som behövs för att brukaren ska ha goda levnadsvillkor.
Synpunkter och förslag kring framtida boendeformer har också inkommit. Det gäller till exempel
förslag att utreda och utveckla möjligheten för föreningar att driva boenden (Idéburet Offentligt
Partnerskap, IOP) och boendeformer i kollektiv med förstärkt boendestöd för personer som
inte har beslut om insats om gruppboende enligt LSS (bostad med särskild service för vuxna
enligt 9 § 9 LSS samt bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS).
Förvaltningen anser att det är intressanta synpunkter som kan hanteras vidare i andra forum.
Däremot hanteras de inte tillsammans med remissen och funktionsprogrammet.
Funktionsprogrammet omfattar inte riktlinjer eller förhållningssätt för bemötande, personalens
utbildning och kvalitetssäkring utan det arbetet sker i stor del i verksamhetsavdelningarna genom
till exempel den pedagogiska strukturen, kompetensförsörjning och det systematiska kvalitetsarbetet som följer Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.
Inkomna synpunkter rörande Funktionsprogram bostad med särskild service enligt LSS
Generellt sett så upplevs funktionsprogrammets innehåll som bra och med relevanta riktlinjer.
Flera organisationer har framhållit vikten av att gruppboenden ska spegla samhället på så sätt att
de inte omfattar många lägenheter eller är placerade för nära varandra. Det framförs som positivt att bygga boenden med färre antal lägenheter placerade i en bra utemiljö. Avgörande för
planeringen av nybyggnationer är att de boende i det enskilda fallet tillförsäkras goda levnadsvillkor genom den aktuella gruppbostaden.
Programmet omfattar riktlinjer för både ute- och innemiljö. När det gäller ljudnivåer så är kraven
i funktionsprogrammet högre än i gällande bygglagstiftning i boverkets byggregler (BBR).
Förvaltningen följer även gällande tillgänglighetslagstiftning i BBR. Utöver programmet så beaktas alltid den etiska checklista som nämnden beslutat om vid nybyggnationer. Att boenden ska
integreras och inte samlas inom ett begränsat geografiskt område är alltid en ambition. Samtidigt
är det en utmaning att hitta lämpliga tomter med den begränsade marktillgång som finns inom
Malmö stads kommungräns.
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Det har även framförts synpunkter kring valfri gemenskap i gemensamma utrymmen och utformning så att en boende inte ska känna sig trängd. Dessa aspekter finns med i programmet, till
exempel genom att ha två ingångar till lägenheten. Ett annat önskemål som nämns i remissvaren
och som finns med i funktionsprogrammet är internetuttag i all nybyggnation.
Ansvariga

Annelie Larsson Förvaltningschef

