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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-25 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Vakans S (S)
Maher Dabbour (S) ersätter Elin Kramer (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Pethra Ängquist (S)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Christina Ekdahl (personalföreträdare SACO)
Tarek Borg (ekonomichef)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-06-01

Protokollet omfattar

§62

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

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

Josefin Anselmsson (M)
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Fördelning av tilläggsbudget 2020

FSN-2020-974
Sammanfattning

Regeringen och dess samarbetspartier har lämnat besked om ytterligare 5 miljarder kronor i
generella statsbidrag till kommuner och regioner. För Malmö stads del innebär detta ökade
intäkter om 116,5 miljoner kronor 2020. Enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 200227 §43)
fördelas 17 miljoner kronor under innevarande år till funktionsstödsnämndens
kärnverksamheter.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden fördelar extra budgetmedel 2020 om 17 miljoner kronor till
nämndens kärnverksamheter enligt förslag i ärendet efter Gustafssons (V) föreslagna
förtydligande.
Reservationer och särskilda yttranden
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
7)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 8)
Yrkanden
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska förtydliga hur medlen fördelas genom att
beskrivningen ändras:
Från: "Medlen föreslås fördelas till funktionsstödsnämndens kärnverksamheter, LSS-bostäder, daglig
verksamhet och socialpsykiatri samt till finansiering av satsningar såsom digitalisering, välfärdsteknologi som
gynnar brukarnas möjligheter till självbestämmande och delaktighet, kompetensutveckling och en förbättrad
arbetsmiljö för medarbetarna".
Till: "Medlen fördelas till funktionsstödsnämndens kärnverksamheter; LSS-bostäder, daglig verksamhet och
socialpsykiatri för i huvudsak förstärkt bemanning samt till finansiering av avdelningsgränsöverskridande
kvalitetssatsningar. Satsningarna syftar till att gynna brukarnas möjligheter till självbestämmande och
delaktighet samt till kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna".
Roko Kursar (L), Bengt Persson (S), Josefin Anselmsson (M) och Erik Hammarström (MP)
yrkar bifall till Gustafssons (V) föreslagna förtydligande.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på nämnden inte ska reservera några
medel i tilläggsbudgeten för HBTQ-certifiering utan att dessa medel ska användas till
förstärkt bemanning.
Roko Kursar (L), Bengt Persson (S), Josefin Anselmsson (M), Erik Hammarström (MP),
Lars-Eric Nelderup (C) och Carin Gustafsson (V) yrkar avslag på Persson Ekströms
(SD) föreslagna förändring.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Dels att godkänna föreliggande förslag till fördelning av tilläggsbudget inklusive Gustafssons
(V) förtydligande, dels att godkänna föreliggande förslag till fördelning av
tilläggsbudget med Persson Ekströms (SD) föreslagna förändring.
Ordförande föreslår att förslagen ställs mot varandra och att omröstning sker muntligen
genom att de som röstar att godkänna föreliggande förslag till fördelning av tilläggsbudget
inklusive Gustafssons (V) förtydligande säger "JA", och att de som röstar på att godkänna
föreliggande förslag fördelning av tilläggsbudget med Persson Ekströms (SD) föreslagna
förändring säger "NEJ". Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden godkänner
föreliggande förslag till fördelning av tilläggsbudget inklusive Gustafssons (V)
förtydligande med röstsiffrorna 11 mot 2. (Röstresultatet redovisas i Bilaga 9)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Fördelning av tilläggsbudget 2020
Beslut FSN-AU 200513 (§105) Fördelning av tilläggsbudget 2020

Bilaga 7 (FSN 200525 §62)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: 8: FSN-2020-974

Reservation Fördelning av tilläggsbudget 2020

Vi Sverigedemokrater ser med tillförsikt på att få ett tillskott i kassan pga. rådande
kris, Covid-19. 17 miljoner får funktionsstödsförvaltningen att fördela till viktiga
funktioner.
Att i detta krisläge fördela en halv miljon kronor till certifiering av HBTQ är inte en
krishjälp. Dessa pengar ska gå till verklig nytta för brukarna och inte till denna
utbildning för personal. Att t.ex. anställa ytterligare personal är till mycket bättre nytta.
Vi yrkade på att plocka ut dessa pengar från planeringen så de kan komma till direkt
gagn. Då vi inte vann gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)

Bilaga 8 (FSN 200525 §62)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: FSN-2020-974
Moderaterna och Centerpartiet välkomnar att tilläggsbudgeten nu fördelas på
verksamheterna så att Funktionsstödsnämnden på ett tydligare sätt kan leda den
praktiska kvalitetsförstärkningen i syfte att tjäna medborgarnas intressen.
Våra partier vill därtill belysa att extra medel nu bör riktas på de områden där
Funktionsstödsnämnden behöver förbättra levnadsvillkoren för malmöbor med
rättigheter enligt LSS. Det kan t.ex. handla om boendelösningar och anpassning för att
motverka skydds- och begränsningsåtgärder och externa placeringar. Det kan röra sig
om ökat utbud, stöd och löpande uppföljning för att motverka inlåsningseffekter inom
Daglig verksamhet eller anpassning, personal/kompetensutveckling och hjälpmedel
för att öka jämlikheten.
Med hänsyn till att pågående pandemi lyftes som en önskad prioritering framför HBTQcertifiering vill Moderaterna och Centerpartiet även understryka att arbete mot
diskriminering, för jämlikhet och delaktighet, alltid bör vara prioriterat för
Funktionsstödsnämnden och att detta inte på något sätt behöver ställas emot
vartannat. För oss hade det däremot varit önskvärt att samtliga verksamheter kunde
bemöta malmöborna på ett inkluderande sätt så att normaliseringen faktiskt påvisar
intentionerna med allas lika värde och rättigheter. En annan och billigare utbildning för
”HBTQ-certifiering” hade kombinerat förvaltande av skattemedel med ett tydligt
ställningstagande att man menar allvar med att alla människor har samma värde och
att Malmö stads verksamheter bemöter medborgarna på lika villkor.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M)

Bilaga 9 (FSN 200525 §62)
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Röstresultat

Malmö stad

Mötesdatum
2020-05-25

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §62
Ärende:

Fördelning av tilläggsbudget 2020, FSN-2020-974

Voteringslist(or)
Röstresultat gällande Fördelning av tilläggsbudget 2020
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (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
Ingrid Kristina Andersson (S), Ersättare
Maher Dabbour (S), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
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