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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-26 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (Mötesordförande §§125-137)
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)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Annika Råbrant (S)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-11-02

Protokollet omfattar

§130

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Roko Kursar (L) §124

Bengt Persson (S) §125137

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

…………………………………

Albin Schyllert (M)
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§

130

Förslag till ny tomt för LSS-boende

FSN-2020-2542
Sammanfattning

Förslaget gäller fortsatt tomtprojektering för en kommande nybyggnation av ett LSS-boende
med sex lägenheter med arbetsnamnet ”Västra Skrävlinge” på Västra Skrävlinge Kyrkoväg i
Jägersro.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 11)
Yrkanden
Carin Gustafsson (V) yrkar på att ärendet ska återremitteras och att nämnden uppdrar
funktionsstödsförvaltningen att återkomma med ett förslag till fortsatt tomtprojektering där
utgångsläget är ett LSS-boende med tre till fem boende.
Ajournering
Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 15 minuter för politiska överläggningar (och kaffe).
Yrkanden, fortsättning
Josefin Anselmsson (M) och Lars-Eric Nelderup (C) yrkar bifall till Gustafssons (V)
återremissyrkande.
Bengt Persson (S) yrkar bifall till liggande förslag och att nämnden därmed godkänner
tomtprojekteringen i enlighet med förslaget samt att ärendet ska behandlas vid dagens
sammanträde.
Beslutsgång
Mötesordförande finner att nämnden först måste ta ställning till huruvida ärendet ska
behandlas på dagens sammanträde eller återremitteras till förvaltningen och därmed tas upp
vid ett senare tillfälle.
Mötesordförande föreslår en beslutsgång där förslaget att behandla ärendet vid dagens
sammanträde ställs mot förslaget att återremittera ärendet.
Röstning sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare (en och en) säger "JA" om de
vill att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde och "NEJ" om de vill att ärendet
återremitteras. Mötesordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner mötesordförande att nämnden beslutar att
ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde med röstsiffrorna 8 mot 5.
(Röstresultatet redovisas i bilaga 12)
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Mötesordförande finner att det enbart återstår ett förslag till beslut vilket är att godkänna
fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M), Lars-Eric Nelderup (C) och
Carin Gustafsson (V) avstår från att rösta i ärendet i sak med hänvisning till det egna förslaget
om återremiss av ärendet.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Förslag till ny tomt gällande nybyggnation LSSbostad
Översiktsbild gällande tomt för nytt LSS-boende
Karta gällande tomt för nytt LSS-boende
Inplaceringsskiss gällande tomt för nytt LSS-boende

Bilaga 11 - FSN 2020-10-26 (§130)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 201026
Ärende: FSN-2020-2542
Ärende: 08. Förslag till ny tomt för LSS-boende
I senaste versionen av Socialstyrelsens fö reskrifter och allmä nna rå d (SOSFS 2002:9)
Bostad med sä rskild service fö r vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stö d och service
till vissa funktionshindrade, LSS ges det allmä nna rå det att en bostad med sä rskild
service fö r vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stö d och service till vissa
funktionshindrade inte bö r vara belä gen i nä ra anslutning till en annan så dan bostad fö r
att undvika en institutionell miljö . Socialstyrelsen ä r även mycket tydlig i sina
rekommendationer att en gruppbostad bö r ha tre till fem boende (Bostad med sä rskild
service fö r vuxna enligt LSS, 2018) bland annat för att värna den lilla gruppens princip
kring social samvaro. SOSFS 2002:9 medger dock en acceptans fö r fler boende under
fö rutsä ttning att de boendes goda levnadsvillkor inte å sidosä tts - detta är dock något
som bl.a. FUB Malmö motsätter sig generellt och anser att Socialstyrelsens
rekommendationer kring utformning skall följas.
Vänsterpartiet yrkade således att ärendet återremitteras för att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag till fortsatt
tomtprojektering där utgångsläget är ett LSS boende med tre till fem boende. När vårt
yrkande inte bifölls reserverade vi oss.

Malmö 2020‐10‐26

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 12 - FSN 2020-10-26 (§130)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-10-26

Paragraf §130

Ärende:

Förslag till ny tomt för LSS-boende, FSN-2020-2542

Röstlista:
Röstresultat gällande Förslag till ny nomt för LSS-boende
Ledamot

Ja

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
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Karin Elisabeth Granér (L), Ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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