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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-24 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
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)
Peter Eliasson (M) ersätter Gharib Sayed Aly (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Pethra Ängquist (S)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Tarek Borg (ställföreträdande förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-08-31

Protokollet omfattar

§94

Underskrifter
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Justerande
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Josefin Anselmsson (M)
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Upphandling av LSS-verksamhet

FSN-2019-2139
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har på uppdrag av funktionsstödsnämnden genomfört
upphandling med ett förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) av
två LSS-boenden som komplement till den verksamhet som nämnden bedriver i egen regi. I
upphandlingen har det inkommit ett anbud. Anbudet bedöms inte uppfylla de ställda kraven.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden avbryter upphandlingen på grund av att anbudet inte uppfyller
ställda krav.
2. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 1)
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.
Beslutet skickas till

Upphandlingsenheten, Malmö stad
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 200824 - Upphandling av LSS-verksamhet
Förslag till - Avbrytandebeslut av upphandling av LSS-boende, FSN-2019-2139
Bilaga 12A Ritning med kvm Husievägen 73
Bilaga 12B Ritning med kvm Husievägen 75
Beslut FSN-AU 200604 (§123) Upphandling av LSS-verksamhet
Förfrågningsunderlag LSS-boende enligt 9 § 9 LSS

Bilaga 1 - FSN 200824 (§94)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-2139
Ärende: 02. Upphandling av LSS-verksamhet
Vänsterpartiet anser att bostad med särskild service enligt LSS (oavsett
personkrets) skall hanteras av Malmö kommun i egen regi. Allt sedan beslut togs
2018-11-28 (§127) om att ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och
initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med
lagen om offentlig upphandling (FSN-2018-829) har Vänsterpartiet varje möjlig gång
yrkat på att upphäva beslutet och när våra yrkanden röstats ner har vi konsekvent
reserverat oss.
Privata bolag har sämre villkor för anställda och jakten på vinst leder till sämre
kvalitet för brukarna. Vinst som görs, återinvesteras inte i verksamheten utan går
till aktieutdelningar, uppköp av andra verksamheter och VD-löner. Kvinnors
underavlönade arbete ger vinster åt ägarna, som för det mesta är män.
Funktionsstödsförvaltningen har vid ett upprepat antal tillfällen noterat brister i
kvalitet inom den egna förvaltningen men insynen och åtgärderna i privata bolags
arbete med t.ex. kvalitet, kompetensutveckling och rekrytering är allt som oftast
betydligt mer bristfällig.
Enligt Kommunals rapport ”Så mycket bättre” (2018) har anställda inom
Kommunals avtalsområde hos privata utförare lägre löner, lägre personaltäthet,
lägre andel tillsvidareanställda, fler deltidstjänster, färre med rätt kompetens
jämfört med offentlig sektor. Personal upplever sig mindre nöjda, ha
mindre inflytande och vara mindre motiverade på sitt arbete.
För Vänsterpartiet är således en privatisering otänkbar; Vänsterpartiets ambition är
istället en förbättrad arbetsmiljö med högre grundbemanning, trygga anställningar,
heltid som norm, arbetstidsförkortning, god kompetensutveckling och mer
inflytande på arbetsplatsen för arbetstagarna. Försämrade villkor för arbetstagarna
kommer att leda till försämringar för alla de Malmöbor som bor på LSS Boende.
Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna
som i svensk grundlag. Med privata alternativ uppstår risken att en Malmöbos hem
eller personal kan försvinna vid en upphandling. Det är knappast något som främjar
goda levnadsvillkor!
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Vänsterpartiet
Med detta särskilda yttrande vill Vänsterpartiet poängtera att vi alltid kommer att
strida mot privatiseringar och för en god välfinserierad och stark välfärd - för
brukarnas och arbetstagarnas skull.
Malmö 2020-08-24
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

