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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-16 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)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
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)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Stefan Claesson (SD)

Justeringen

2019-12-18

Protokollet omfattar

§172

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Stefan Claesson (SD)
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172

Fortsatt tomtprojektering för kommande nybyggnation av LSSboende Hyllie Solkvarteren

FSN-2019-2496
Sammanfattning

Förslag på inplaceringsskiss för kommande nybyggnation av ett LSS-boende. Funktionsstödsnämnden föreslås ta ställning till om funktionsstödsförvaltningen ska gå vidare med
projektet och därmed medföljande projekteringskostnader innan ett avtal tas upp i nämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt projektering gällande Hyllie solkvarteren.
Reservationer
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 11)
Yrkanden
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska begränsa antalet boende till 3-5 lägenheter vid
den fortsatta projekteringen gällande Hyllie solkvarteren.
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden enbart, i enlighet med föreliggande förslag, godkänner
fortsatt projektering gällande Hyllie solkvarteren.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag att
godkänna fortsatt projektering gällande Hyllie solkvarteren, dels bifall till föreliggande förslag
inklusive Gustafssons (V) förslag till beslut att nämnden ska begränsa antalet boende till 3-5
lägenheter vid den fortsatta projekteringen.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden bifaller
föreliggande förslag till beslut och därmed godkänner fortsatt projektering gällande Hyllie
solkvarteren.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Projektering Hyllie solkvarteren
Beslut FSN 191023 (§136) Fortsatt projektering gällande tomter för kommande
nybyggnation av LSS-boenden
Etisk checklista - Solkvarteren
Projektutveckling Hyllie Solkvarteren

Bilaga 11 (FSN 2019-12-16 §172)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2019-12-16
Ärende: FSN-2019-2496
Ärende: 8. Fortsatt tomtprojektering för kommande nybyggnation av LSS-boende Hyllie
Solkvarteren
Socialstyrelsen är mycket tydlig i sina rekommendationer om att en gruppbostad bör ha tre
till fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS 2002:9 men
medger dock 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
1-5 boende
Vänsterpartiet anser fortsatt att Funktionsstödsförvaltningen bör följa Socialstyrelsens
allmänna råd och rekommendationer samt följa de önskemål som framförs av
brukarorganisationerna som ett led i LSS ledord om självbestämmande och delaktighet.
Vänsterpartiet yrkade således att begränsa antalet boende till 3-5 lägenheter vid den
fortsatta projekteringen, när vårt yrkande röstades ner reserverade vi oss.
Malmö 2019-12-16
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

