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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-15 kl. 09:00-13:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (mötesordförande §§81-92)
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) (medverkar digitalt) ersätter Vakans S (S)
Maher Dabbour (S) ersätter Elin Kramer (S)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt) ersätter Roko Kursar (L)
(Ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Pethra Ängquist (S)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (Kommunal)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Hanna Björklund (stadsbyggnadskontoret (digital medverkan))
Gustav Aulin (stadsbyggnadskontoret (digital medverkan))

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-06-22

Protokollet omfattar

§81

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Roko Kursar (L) §§78-80

Bengt Persson (S) §§81-92

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

Albin Schyllert (M)
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Remiss gällande Översiktsplan för Malmö

FSN-2020-965
Sammanfattning

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som anger en
långsiktig inriktning för kommunens utveckling. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument
som ska stödja och inspirera offentliga och privata aktörer så att Malmö kan utvecklas
hållbart de kommande 20 åren.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed positiv till
samrådshandlingen för översiktsplan för Malmö.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 5)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 6)
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Ajournering
Efter ärendet tar nämnden en 15 minuter lång paus (mötet ajourneras).
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Samrådsförslag översiktsplan för Malmö
Förslag till yttrande över remiss gällande samrådshandling översiktsplan för Malmö
Översiktsplan för Malmö samrådsförslag
Missiv
Presentation FSN 200615 - Översiktsplan för Malmö
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200615
Ärende: FSN-2020-965
Moderaterna och Centerpartiet delar bedömningen av att Funktionsstödsnämndens
boende kan ha behov av mark i lugna och lantliga miljöer utifrån den enskilde
individens specifika behov av anpassad miljö.
Däremot så ser vi vikten av att staden bevarar både åkermark utanför yttre ringvägen
och småskaligheten i befintliga byar. Detta står dock inte i motsats till varandra om
man ser till socialstyrelsens riktlinjer och den enskildes behov. Man får helt enkelt vara
mer kreativ i syftet att upprätthålla LSS och samtidigt främja landsbygden, de lokala
bönderna, klimatet och miljön.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-06-15
Ärende: 6: FSN-2020-965

Remiss gällande Översiktsplan för Malmö

Föreslaget yttrande från nämnden är i det stora hela ganska bra. Dock torde det vara en komplett
omöjlighet att både förtäta och samtidigt ha kvar tillräckliga grönytor.
Nämndens målgrupper har i många fall behov som är något annorlunda än majoriteten malmöbor.
Därför tycker vi att detta skulle uttryckas ännu tydligare i remissvaret.
Att som översiktsplanen uttrycker (sid 29) ”Malmö skall bli grönare och andelen hårdgjord yta i
staden ska minska genom att öka antalet träd. ” Hur skall detta kunna ske när marken bebyggs på ett
sätt som saknar motstycke i Malmös historia? Någon som kan trolla med siffror kanske klarar det,
men i praktiken är det omöjligt.
Den styrande minoriteten vill i princip bygga på grönytor och plantera träd på gatorna. Var ska
människor och trafik ta vägen?

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Stefan Claesson (SD)

Jane Olin (SD)

Jeanette Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 200615
Ärende: FSN-2020-965

Ärende: 06. Remiss gällande Översiktsplan för Malmö

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
dock en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes goda levnadsvillkor
inte åsidosätts.
Under de senaste åren har en utveckling setts i Malmö kommun där samlokaliserade LSS
Bostäder byggs. Vänsterpartiet anser att det blir en inskränkning av de boendes goda
levnadsvillkor. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att gruppbostäder ska byggas väl
integrerade i det omkringliggande samhället där icke-ordinära boenden ej samlokaliseras
och att personer med funktionsnedsättningar inte ska vara begränsade till att bo enbart med
andra personer som har funktionsnedsättningar.
Vänsterpartiet anser fortsatt att Malmö kommun bör följa Socialstyrelsens allmänna råd och
rekommendationer samt konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning i det vidare arbetet med Översiktsplan för Malmö.
Funktionsstödsnämnden skickade under 2019 sitt Funktionsstödsprogram på remiss till
berörda brukarorganisationer; även de instämde i att framtida utformning av LSS boenden
bör följa Socialstyrelsens rekommendationer.
Personer med funktionsnedsättningar har, tyvärr, sämre möjlighet än de utan
funktionsnedsättning att göra sina röster hörda och vara delaktiga i samhället trots LSS
ledord om självbestämmande, inflytande, personlig integritet och delaktighet. När Malmö
växer och en ny översiktsplan ska antas har Malmö kommun ett stort ansvar att den inhämta
synpunkter från denna målgrupp och sträva efter att skapa en kommun baserad på
universell design tillgänglig för alla!

Bilaga 6 - FSN 2020-06-15 (§81)
6

Malmö 2020-06-15

Vänsterpartiet

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

