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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-21 kl. 09:00-14:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Matilda Padoan (utredare strategiska avdelningen)

Utses att justera

Carin Gustafsson (V)

Justeringen

2020-09-28

Protokollet omfattar

§116

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Carin Gustafsson (V)

…………………………………
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Projekt Antons hus

FSN-2020-1235
Sammanfattning

Den 25 maj 2020 fattade funktionsstödsnämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att
genomföra Fas 1 i enlighet med den projektplan för projekt Antons hus som presenterades
för nämnden, samt att återkomma till nämnden efter Fas 1 med en detaljerad projektplan
samt budget för Fas 2. Den nu redovisade rapporten presenterar resultaten av den utredning
av samarbetets förutsättningar som genomförts under Fas 1, samt beskriver ett förslag till
modell för samarbetet. Modellen är utformad med hänsyn till de juridiska och tidsmässiga
ramar som framkommit i utredningen och som beskrivs i rapporten. En detaljerad
projektplan för Fas 2 kommer att utarbetas om nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
utarbeta samarbetet i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Rapport fas 1 – Projekt Antons hus och uppdrar
förvaltningen att utforma samarbetet med den ekonomiska föreningen Antons hus i enlighet
med det förslag som presenteras i rapporten.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Erik Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 19)
Stefan Claesson (SD) och Jeanette Persson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 20)
Yrkanden
Albin Schyllert (M) yrkar på att nämnden ska besluta:
1. Funktionsstödsnämnden godkänner Rapport fas 1 - Projekt Antons hus
2. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utforma samarbetet med den
ekonomiska föreningen Antons hus utan alternativet nybyggnation.
Roko Kursar (L) yrkar avslag till Schyllert förslag och att nämnden istället ska besluta i
enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Bengt Persson (S), Erik Hammarström (MP) och Carin Gustafsson (V) instämmer i Kursars
yrkande om att avslår Schyllert (M) förslag och istället besluta i enlighet med föreliggande
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Schyllerts (M) förslag att
godkänna rapporten och uppdra åt förvaltningen att utforma samarbetet med den
ekonomiska föreningen Antons hus utan alternativet nybyggnation. Dels Kursars (L) förslag
att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut och därmed godkänna rapporten och
uppdrar förvaltningen att utforma samarbetet med den ekonomiska föreningen Antons hus i
enlighet med det förslag som presenteras i den.
Ordförande föreslår att förslagen ställs mot varandra och att rösning sker genom att de som
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röstar Schyllerts (M) förslag till beslut säger "NEJ" och att de som röstar på Kursars (L)
förslag till beslut säger "JA".
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutat i enlighet
med Kursars (L) förslag och därmed Rapport fas 1 – Projekt Antons hus och uppdrar
förvaltningen att utforma samarbetet med den ekonomiska föreningen Antons hus i enlighet
med det förslag som presenteras i rapporten med röstsiffrorna 7 mot 6.
(Röstbilaga redovisas i bilaga 21)
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Projekt Antons hus
Rapport fas 1 - Projekt Antons hus
Beslut och underlag från FSN 200525 gällande Projekt Antons hus
Presentation FSN 200921 (§13) Projekt Antons hus

Bilaga 19 - FSN 200921 (§116)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20200921
Ärende: FSN-2020-1235
Moderaterna och Centerpartiet föreslog Funktionsstödsnämnden att man skulle
fortsätta utforma samarbetet med den ekonomiska föreningen Antons hus utan
alternativet nybyggnation. Dels för att nybyggnation utgör en särskilt dyr kostnad för
malmöborna vilket inte är berättigat när det inte är en verksamhet vi har ett direkt behov
av och annat måste prioriteras men dels också för att man bör kunna finna alternativa
lösningar.
Även om vi tycker att projektet i sig är väldigt bra och viktigt handlar det också om att
nämnden är i stort behov av bostäder för malmöbor som väntat länge på boende samt
i stora behov av enskilda dagliga verksamheter för individer med särskilda behov av
anpassning. Utifrån detta tycker vi att potentiell nybyggnation vad gäller tomt och
extrakostnader bör prioriteras för detta syfte.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)

Bilaga 20 - FSN 200921 (§116)
5

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2020-09-21
Ärende: 13: FSN-2020-1235

Projekt Antons hus

Vi Sverigedemokrater ser detta som ett behjärtansvärt projekt. Dock måste vi konstatera att
förutsättningarna för dagen inte är optimala.
Att utarbeta och vidarearbeta projektet utan några som helst ekonomiska aspekter kan inte sägas
vara vettigt. Malmö stads och landets ekonomi är liksom allt annat drabbat av covid19 pandemin,
därför anser vi att alla måste agera därefter.
Vi kan inte sticka huvudet i sanden och låtsas som att finansieringen nog löser sig. Nämnden har ju
ett ansvar inför våra skattebetalare.
Bygga skulle bli för dyrt och inga lämpliga lokaliteter har hittills hittats. Därför yrkade vi avslag till att
fortsätta utreda i fas2.
Då vårt yrkande ej fann gehör reserverade vi oss

För Sverigedemokraterna Malmö

Stefan Claesson (SD)

Jeanette Persson (SD)

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

Bilaga 21 - FSN 200921 (§116)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-09-21

Paragraf: §116
Ärende:

Projekt Antons hus, FSN-2020-1235

Röstlista:
Röstlista gällande Kursars (L) och Schyllerts (M) yrkanden i ärendet
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
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
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Jeanette Persson (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
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