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Reviderat funktionsprogram, bostad med särskild service enligt
LSS

FSN-2018-527
Sammanfattning

Förslag på revidering av funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS.
Funktionsprogrammet vänder sig i första hand till byggbranschens aktörer och fungerar som
en handbok eller manual vid planering, projektering och uppförande av boendeenheter för
personer med funktionsnedsättningar.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden lägger i punktlistan under punkt 2 - Utformning av verksamhet till "samt annorlunda perception." så att punkten lyder:
tillgänglighet för boende med nedsatt orienteringsförmåga, gånghjälpmedel och rullstol samt annorlunda
perception
2. Funktionsstödsnämnden lägger under punkt 3.6 - Entrésignaler och porttelefon till "Porttelefon ska vid behov kunna kompletteras med möjlighet till videosamtal" så att
meningen lyder:
Porttelefon kopplad till personaldel ska kunna vidarekopplas till mobil enhet som man ska kunna styra
öppningsfunktion med. Porttelefon ska vid behov kunna kompletteras med möjlighet till videosamtal.
3. Funktionsstödsnämnden godkänner efter fastställda tillägg reviderat Funktionsprogram,
bostad med särskild service enligt LSS.
Reservationer
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 1)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 2)
Yrkanden
Carin Gustafsson (V) föreslår följande fyra (4) förändringar i Funktionsstödsprogram, bostad
med särskild service enligt LSS:
Förändringsförslag 1
Under punkt 1.2.2 Gruppbostad, bör nämnden ändra från "högst sex" till "högst fem"
lägenheter. Meningen på punkt 1.2.2 lyder därmed:
En gruppbostad innehåller ett fåtal lägenheter, dock högst fem stycken under förutsättning att samtliga
personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Förändringsförslag 2
Under punkt 2 Utformning av verksamhet. bör nämnden lägga till att "Icke-ordinära boenden
får inte samlokaliseras i samma byggnad eller placeras i nära anslutning till varandra i ett
begränsat geografiskt område". Meningen på punkt 2 lyder därmed:
Byggnaderna ska ges en prägel av bostadshus och ska inte vara av institutionskaraktär. Icke-ordinära
boenden får inte samlokaliseras i samma byggnad eller placeras i nära anslutning till varandra i ett begränsat
geografiskt område.
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Förändringsförslag 3
Under punkt 2 Utformning av verksamhet, bör nämnden lägga till "samt annorlunda
perception" i punktlistan efter "gånghjälpmedel och rullstol". Punkten lyder därmed:
Tillgänglighet för boende med nedsatt orienteringsförmåga, gånghjälpmedel och rullstol samt annorlunda
perception.
Förändringsförslag 4
Under punkt 3.6 Entrésignaler och porttelefon, bör nämnden lägga till "Porttelefon ska vid
behov kunna kompletteras med möjlighet till videosamtal". Meningen lyder därmed:
Porttelefon kopplad till personaldel ska kunna vidarekopplas till mobil enhet som man ska kunna styra
öppningsfunktion med. Porttelefon ska vid behov kunna kompletteras med möjlighet till videosamtal.
Josefin Anselmsson (M) föreslår följande åtta (8) förändringar i Funktionsstödsprogram,
bostad med särskild service enligt LSS:
Förändringsförslag 5
Under punkt 1.1 LSS och samhällets insatser (stycke 1), bör nämnden stryka all text efter "
[...] goda levnadsvillkor" och ersätta detta med följande:
Verksamheter som utför insatser enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhällslivet. Verksamheten ska vara grundad på den enskildes självbestämmande och integritet. Den
enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatserna som ges.
LSS ger rätt till tio olika kompletterande hjälpinsatser varav 9§8 och 9§9 utgör rättigheterna inom ramen
för denna skrift.
Bostaden utgör den plats där de flesta människor tillgodoser sina grundläggande behov och som vid sidan av
arbete utgör den arena där människor umgås och bygger sociala relationer och således också deltar i
samhällslivet. Eftersom många medborgare med funktionsnedsättning tillbringar en stor del av dygnet i sitt
hem är bostaden särskilt betydelsefull i vardagslivet och förutsättningarna för att uppnå delaktighet.
Förslag 6
Under punkt 1.2 Boendealternativ enligt LSS, bör nämnden ersätta texten innan "Begreppet
satelitlägenheter [...]" med följande:
LSS 9§8 boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo
utanför föräldrahemmet och 9§9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
för vuxna reglerar inte i detalj hur bostäderna ska utformas och organiseras. Däremot har socialstyrelsen tagit
fram allmänna råd och föreskrifter för att vägleda utformningen i syftet att främja möjligheterna för den
enskilde att genom insatsen uppnå målet om att leva som andra vilka också utgör riktlinjer för
funktionsstödsprogrammet.
Då LSS tillskriver den enskilde rättigheter utifrån individuella behov och självbestämmande utgör detta
också utgångspunkt vid planering och byggnation av bostad enligt denna lag vilket begränsar detaljplanering
inom ramarna.
De tre huvudformerna inom 9§9 är gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad.
De två första formerna är att betrakta som bostäder med särskild service inom vilka omvårdnad och fast
bemanning ska ingå. Inom Malmö stad finns även en fjärde boendeform med tillgång till särskild service för
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dem som är i behov av större självständighet. En annan särskilt anpassad bostad utgör enbart en anvisad
lägenhet med viss grundanpassning.
Boende med särskild service för barn ska ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö för barnet
vilket innefattar individuell anpassning av både inne och utemiljö. Viktigt vid all form av placering kopplat
till bostaden är att de boende ska ha gemensamma intressen så att placeringen främjar möjligheterna till social
gemenskap.
För att undvika institutionell prägel ska målet för insatsen, om att leva som andra under goda levnadsvillkor,
prövas vid planering av boende. Byggnaden ska vara utformad likt omgivningen och inkluderad i det övriga
samhället. Boendet ska vara en uppenbar del av samhället och därför inte samlokaliseras kollektivt. Syftet
med bostaden ska vara brukaren behov och inte arbetsmiljön.
Förändringsförslag 7:
Under punkt 1.2 Boendealternativ enligt LSS, bör nämnden stryka de två sista meningarna.
Meningarna som föreslås strykas är:
Det finns som tidigare nämnts också boende för barn enligt LSS. För personer med autism finns särskilda
krav på anpassning.
Förändringsförslag 8
Under punkt 1.2.1 Servicebostad, bör nämnden lägga till "mindre" innan "antal lägenheter".
Meningen lyder därmed:
En servicebostad består därmed av ett mindre antal lägenheter [...]
Förändringsförslag 9
Under punkt 1.2.2 Gruppbostad, bör nämnden ersätta texten innan "Avgörande för
planeringen [...]" med följande:
Gruppbostaden är ett boendealternativ för dem som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att
kontinuerlig närvaro av personal i princip är nödvändigt. Syftet med gruppbostaden är att vuxna personer
med funktionsnedsättning som inte kan klara eget boende eller servicebostad ändå ska kunna ha möjlighet att
flytta hemifrån och skapa sig ett eget boende.
Gruppbostaden kan beskrivas som ett litet antal lägenheter grupperade kring lättillgängliga gemensamma
utrymmen där service och omvårdnad kan ges utifrån individuella behov dygnet runt. Tanken är att de boende
ska ha möjligheten att själv välja mellan avskildhet och social gemenskap och där det gemensamma utrymmet
ligger i direkt anslutning till den enskildes lägenhet som en förlängning av denna. Det gemensamma utrymmet
ska utgöra en möjlighet för de boende att närma sig andra och skapa relationer utifrån sina förutsättningar
och önskemål.
I en gruppbostad bör i regel endast tre till fem personer bo. I undantagsfall ytterligare någon boende accepteras
under förutsättning att samtliga personer tillförsäkras goda levnadsvillkor. Ett positivt socialt samspel är
nödvändigt för att uppnå detta varpå den lilla gruppens princip är att föredra. De boende bör kunna förstå
och förutsäga varandras reaktioner. För den som har svårt att kommunicera kan den lilla gruppen underlätta
för att göra sig förstådd eller tolka andra. Personerna som svarar för stöd, service och omvårdnad räknas in i
antalet sociala kontakter för den enskilde.
Förändringsförslag 10
Under punkten 1.2.4 Boende för barn, bör nämnden efter "enligt LSS 9§8 med särskild
service för barn" lägga till följande:
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Bostad med särskild service för barn och ungdomar bör kunna användas flexibelt efter barnet och familjens
behov. Boendet ska finnas i vanliga bostadshus och inte lokaliseras i direkt anslutning till varandra. Bostaden
ska vara utformad som en vanlig bostad och fungera så hemlikt som möjligt. För små barn innebär hemlik
miljöanknytning och familjekänsla och barnets ålder bör prägla utformningen av bostad. Barn bor inte i egna
lägenheter utan delar bostad.
I ett barnboende räknas särskilt personalen in i gruppen runt barnet varpå 2-4 barn rekommenderas där fyra
utgör allra högst antal barn som får placeras gemensamt förutsatt att bostaden inte utgör internatboende
kopplat till skola.
Förändringsförslag 11
Under punkt 1.3 Lagar och regler, bör nämnden efter "avsedd användning" lägga till följande:
Vid planering och utformning bejakas socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2002:9 och
SOSFS 2012:6
Förändringsförslag 12
Under punkt 2 Utformning av verksamheten, bör nämnden efter "eller integrering i ett
flerbostadshus." lägga till följande:
Bostaden är den enskildes hem. Det är syftet och ska därför styra planering och utformning varpå andra
faktorer likt arbetsmiljö därefter får beaktas utifrån detta.
Bostaden ska lokaliseras och utformas så att den ger förutsättningar för den enskilde att delta aktivt i
samhällslivet och främjar målet om att den enskilde ska leva som andra. Det kan t.ex. handla om
tillgänglighet till samhället och möjligheten att önska till vilket boende man vill flytta.
För att undvika institutionell miljö bör bostaden inte ligga i nära anslutning till en annan sådan bostad eller
andra bostäder som inte är ordinära. Som regel bör bostäderna inte heller samlokaliseras med lokaler för
daglig verksamhet. Principen bör vara att gruppbostäder ska förläggas till vanliga bostadsområden där de
utformas i likhet med omgivningen.
Ajournering
Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 30 minuter för politiska överläggningar (samt fika).
Yrkanden, fortsättning
Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till Anselmsson (M) förändringsförslag gällande punkt 1.1
(förslag 5), punkt 1.2 (förslag 6 och 7), punkt 1.3 (förslag 11) och punkt 2 (förslag 12).
Roko Kursar (L) yrkar bifall till Gustafssons (V) föreslagna förändring i punktlistan under
punkt 2 (förslag 3) och Gustafssons (V) föreslagna förändring under punkt 3.6 (förslag 4).
Roko Kursar (L) yrkar vidare avslag på Gustafssons (V) förändringsförslag gällande punkt
1.2.2 (förslag 1) och Gustafssons (V) förändringsförslag i texten under punkt 2 (förslag 2)
samt avslag på samtliga av Anselmssons (M) förändringsförslag (förslag 5 till 12).
Nils Karlsson (MP) och Mediha Ahmadi (S) instämmer i Kursars (L) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre (3) förslag till beslut.
Dels Kursar (L) förslag att godkänna föreliggande förslag till reviderat Funktionsprogram
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inklusive Gustafssons (V) föreslagna förändringar under punkt 3.6 samt i punktlistan under
punkt 2. (förslag 3 och 4)
Dels Anselmssons (M) förslag att godkänna föreliggande förslag till reviderat
Funktionsprogram inklusive de egna förändringsförslagen. (förslag 5-12)
Dels Gustafssons (V) förslag att godkänna föreliggande förslag till reviderat
Funktionsprogram inklusive de egna förändringsförslagen (förslag 1-4) samt Anselmssons
(M) förändringsförslag på punkt 1.1, 1.2, 1.3 och 2. (förslag 5, 6 och 7, 11 och 12)
Ordförande föreslår en beslutsgång där Kursars (L) förslag utgör huvudförslag och
där Anselmssons (M) och Gustafssons (V) förslag föreslås ställas mot varandra för att utse ett
motförslag till huvudförslaget. (så kallad kontrapropositionsvotering)
Albin Schyllert (M) föreslår istället en beslutsgång där varje förändringsförslag prövas var för
sig.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslutsgång. Dels Kursars (L) förslag till
beslutsgång (med så kallad kontrapropositionsvotering) dels Schyllerts (M) förslag till
beslutsgång där varje förändringsförslag prövas var för sig.
Efter att ha ställt de båda förslagen emot varandra mot varandra finner ordförande att
nämnden godkänner ordförandes förslag till beslutsgång.
Albin Schyllert (M) begär omröstning (votering) om beslutsgången. Ordförande meddelar att
omröstning är begärt och kommer att genomföras.
I omröstningen utgör förslaget att nämnden ska godkänna ordförandes förslag till
beslutsgång alternativ A och förslaget att nämnden ska godkänna Schyllerts (M) förslag
till beslutsgång alternativ B. I omröstningen får ordförandes förslag till beslutsgång sju (7)
röster och Schyllerts (M) förslag till beslutsgång fem (5) röster. En ledamot deltog inte i
beslutet. Ordförande finner att nämnden därmed godkänner ordförandes föreslagna
beslutsgång med så kallad kontrapropositionsvotering.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 3)
Ordförande ställer först Anselmssons (M) förslag till reviderat Funktionsprogram mot
Gustafssons (V) förslag till reviderat Funktionsprogram för att utse ett motförslag till
huvudförslaget.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
Anselmssons (M) förslag till reviderat Funktionsprogram ska utgöra motförslag till
huvudförslaget.
Ordförande finner att det återstår två förslag till beslut. Dels huvudförslaget att godkänna
föreliggande förslag till reviderat Funktionsprogram med Gustafssons (V) föreslagna
förändringar under punkt 3.6 samt i punktlistan under punkt 2. (förslag 3 och 4).
Dels motförslaget att godkänna föreliggande förslag till reviderat Funktionsprogram med
Anselmssons förändringsförslag. (förslag 5-12)
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
godkänna föreliggande förslag till Funktionsprogram med Gustafssons (V) föreslagna
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förändringar under punkt 3.6 samt i punktlistan under punkt 2. (förslag 3 och 4)
Albin Schyllert (M) begär omröstning (votering). Ordförande meddelar att omröstning är
begärt och kommer att genomföras.
I omröstningen utgör huvudförslaget att godkänna föreliggande förslag till
Funktionsprogram med Gustafssons (V) föreslagna tillägg under punkt 3.6 samt i punktlistan
under punkt 2. (förslag 3 och 4) alternativ A och motförslaget att godkänna föreliggande
förslag till reviderat Funktionsprogram med Anselmssons förändringsförslag. (förslag 5-12)
alternativ B.
I omröstningen får alternativ JA sex (6) röster och alternativ NEJ sex (6) röster. En
ledamot avstod från att rösta. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst (KL 44 §).
Ordförande lägger sin röst på huvudförslaget och finner att nämnden därmed godkänner
föreliggande förslag till Funktionsprogram efter Gustafssons (V) tillägg under punkt 3.6 samt
i punktlistan under punkt 2. (förslag 3 och 4)
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 4)
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Förslag till reviderat funktionsprogram
Förslag till reviderat Funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS
Nuvarande version av Funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS
Beslut FSN-AU 191203 (§284) Reviderat Funktionsprogram, bostad med särskild
service enligt LSS

Bilaga 1 (FSN 2019-12-16 §168)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20191216
Ärende: FSN-2018-527
Moderaterna och Centerpartiet ser inte att det reviderade funktionsprogrammet, med justering
av ett fåtal ord och minimal skillnad i innebörd, tillräckligt förtydligar eller stärker
upprätthållandet av LSS. Istället känner vi en oro för att det snarare fastställer den tidigare
linjen och öppnar för en förstärkt norm, utanför socialstyrelsens och
funktionsrättsorganisationernas råd, genom att nämnden nu beslutat om denna ytterligare en
gång.
Med hänsyn till att nämndens ordförande vid flertalet av årets ärenden avseende projektering
och hyresavtal hänvisat till funktionsprogrammet som anledning till förslagen på
samlokaliserade och/eller stora boendeenheter, om sex eller tolv individer per enhet, såg vi
detta ärende som ytterst viktigt för framtida målsättning om vad att leva som andra ska
innebära för malmöbor med funktionsnedsättning. Det är en individbaserad lagstiftning vi ska
efterleva och därmed enskilda malmöbors rättigheter vi ska tillgodose. Utifrån detta
perspektiv krävs tydliga ramar med uttalad tolkning av de begrepp som bär hela processen.
Detta för att upprätthålla syftet med LSS och samtidigt minimera tidsåtgång för dem som
väntar i kö eller mängden skattemedel för malmöborna. Vi har svårt att se att ”byggherrarna”
ska kunna tolka institution när begreppets innebörd redan tolkas varierande mellan styre och
opposition. Vi ser ingen mening i att försöka bygga för så många som möjligt bara för att vi
kan. Där finns ingen beräkning på om större eller mindre enheter kostar mer att bygga som
även ser till merkostnaderna runt storlek, institutionalisering och samlokalisering. Många av
nämndens hyresgäster har svårigheter i kommunikation eller koncentration vilket kräver små
enheter för välmående och möjlighet till en social roll i boendet. Nämnden har även
hyresgäster som mår sämre av att bo med människor som kan reagera på samma sätt. Då ska
vi bygga för att dem ska kunna bo som andra, inte i enheter specialbyggda för att deras
samvaro kräver det. Den typen av boenden ger sken av att handla om att underlätta vårt eget
arbetsmiljöansvar eller samla utmaningar istället för att säkerställa goda levnadsvillkor och
välmående och således minimera utmanande beteende.
Där finns en ideologisk skiljelinje, mellan det socialistiska styret och vårt liberala perspektiv,
vilken styr planering, projektering och uppförande av nämndens boendeenheter. Moderaterna
och Centerpartiet ser en vinning för individen i att tydliggöra ramarna inom
funktionsprogrammet och fastställa ambitionsnivån för inkludering och gemenskap. Då våra
yrkanden inte fick gehör och därtill behandlades relativt odemokratiskt, utan möjlighet till
enskilda tillstyrkanden, valde vi att reservera oss till förmån för egna förslag.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 2 (FSN 2019-12-16 §168)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2019-12-16
Ärende: FSN-2018-527
Ärende: 04. Reviderat funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS
I senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2002:9) Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS ges det allmänna rådet att en bostad
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade inte bör vara belägen i nära anslutning till en annan sådan
bostad för att undvika en institutionell miljö.
Socialstyrelsen är mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bör ha
tre till fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS
2002:9 medger en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes goda
levnadsvillkor inte åsidosätts. Brukarorganisationerna i Malmö stad svarar dock i sitt
remissvar angående framtida utbyggnad av LSS-boenden att de önskar se en
begränsning till maximalt 5 boende
För Vänsterpartiet är det en självklarhet att LSS-bostäder bör byggas väl integrerade
i det omkringliggande samhället och att personer med funktionsnedsättningar inte
ska vara begränsade till att bo enbart med andra personer som har
funktionsnedsättningar. När undantag görs från att integrera LSS-bostäder i det
omgivande samhället måste hänsyn till omgivningen tas.
För Vänsterpartiet är det helt oacceptabelt att den nuvarande kön till gruppbostad,
möjlighet till heltid som norm för personal samt markbristen i Malmö framförs som
argument för att bygga LSS-bostäder på ett sätt som avviker från Socialstyrelsens
rekommendationer. Vänsterpartiet anser att det blir en inskränkning av de boendes
rätt till goda levnadsvillkor och riskerar att öppna upp för en normaliserande
utveckling att fortsätta bygga samlokaliserade LSS-bostäder eller LSS-bostäder i
nära anslutning till varandra med allt fler boende. Vänsterpartiet motsätter sig kraftigt
en sådan utveckling.
Vänsterpartiet yrkade således om följande fyra (4) förändringar i
Funktionsstödsprogram, bostad med särskild service enligt LSS:
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Vänsterpartiet
Förslag 1
Under punkt 1.2.2 Gruppbostad, ändra från "högst sex" till "högst fem" lägenheter så
att meningen på punkt 1.2.2 lyder:
En gruppbostad innehåller ett fåtal lägenheter, dock högst fem stycken under
förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda
levnadsvillkor.
Förslag 2
Under punkt 2 Utformning av verksamhet. lägga till att "Icke-ordinära boenden får
inte samlokaliseras i samma byggnad eller placeras i nära anslutning till varandra i
ett begränsat geografiskt område". så att eningen på punkt 2 lyder:
Byggnaderna ska ges en prägel av bostadshus och ska inte vara av
institutionskaraktär. Icke-ordinära boenden får inte samlokaliseras i samma byggnad
eller placeras i nära anslutning till varandra i ett begränsat geografiskt område.
Förslag 3
Under punkt 2 Utformning av verksamhet, lägga till "samt annorlunda perception" i
punktlistan efter "gånghjälpmedel och rullstol". Punkten lyder därmed: Tillgänglighet
för boende med nedsatt orienteringsförmåga, gånghjälpmedel och rullstol samt
annorlunda perception.
Förslag 4
Under punkt 3.6 Entrésignaler och porttelefon, lägga till "Porttelefon ska vid behov
kunna kompletteras med möjlighet till videosamtal". Så att meningen lyder:
Porttelefon kopplad till personaldel ska kunna vidarekopplas till mobil enhet som man
ska kunna styra öppningsfunktion med. Porttelefon ska vid behov kunna
kompletteras med möjlighet till videosamtal.
Vänsterpartiet valde även att yrka bifall för en del av Moderaternas tilläggs- och
ändringsyrkanden med syfte att en byggare bättre skulle förstå den unika byggnad
som ett LSS boende är.
Frågan om LSS boendens utformning är mycket viktig för Vänsterpartiet. Den
efterföljande politiska diskussionen handlade dock mestadels kring huruvida dessa
tillägg skulle inkorporeras i funktionsprogrammet eller inte samt om huruvida
oppositionspartierna ansågs ha tillit till förvaltningen eller inte.
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Tillitsbaserad styrning och ledning är en samling av olika principer som syftar till att
minska onödig kontroll i offentligt finansierad verksamhet för att bättre ta tillvara
brukares och brukarnära medarbetares kompetens och engagemang. Detta för att
skapa högre kvalitet i vården.
Vänsterpartiet anser att tillit mellan funktionsstödsnämnden och
funktionsstödsförvaltningen är en grundläggande förutsättning för att skapa en
tillitsbaserad styrning. Vänsterpartiet anser inte sig med yrkandena ovan föreslå att
detaljstyra verksamheten utan istället skapa ett ramverk kring hur LSS boenden ska
byggas i framtiden utifrån den politiska viljan men även utifrån beprövad erfarenhet,
forskning samt brukarnas och brukarorganisationerna input.
Tillitsbaserad styrning och ledning innebär varken att medarbetare ska kunna ägna
sig åt helt fritt valt arbete eller så som det från Liberalerna och Socialdemokraterna
kan tyckas låta; nämligen låta politikerna helt ska abdikera från sitt ansvar och inte
ifrågasätta förslag till beslut.
Tillit och kontroll går ofta hand i hand. Funktionsstödsnämndens kontroll av kvalitet i
verksamheten är en av flera förutsättningar för att medborgarna i allmänhet och
medborgarna som tar emot insatser enligt LSS i synnerhet, ska känna tillit till
funktionsstödsförvaltningens verksamhet.
När vårt reviderade förslag till funktionsprogram inte röstades igenom, reserverade
sig Vänsterpartiet.
Malmö 2019-12-16
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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Nämndinitiativ från Vänsterpartiet (V) om framtagande av underlag för remiss angående
framtida inriktning av LSS-utbyggnad, FSN-2019-1316
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Bilaga 3: Omröstning gällande beslutsgång
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
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Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
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X
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X
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