1

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-14 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) (medverkar digitalt)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Elin Kramer (S) (medverkar digitalt)
Munir Niazi (S) (medverkar digitalt)
Erik Hammarström (MP) (medverkar digitalt)
Albin Schyllert (M) (medverkar digitalt)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Patrick Angelin (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Anfal Saad Mahdi (V) (medverkar digitalt) ersätter Carin Gustafsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Tarek Borg (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Helén Jönsson (personalföreträdare, Kommunal)
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT)
Katja von Busch (utredare LSS-bostäder)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-12-21

Protokollet omfattar

§164

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Albin Schyllert (M)

…………………………………
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Förhandsinformation och riskavtal gällande Tullstorps LSS
boende (Tullstorp 180:25)

FSN-2020-2967
Sammanfattning

Ärendet utgör förhandsinformation gällande Tullstorp 180:25 och de förändringar som
förvaltningen har gjort i enlighet med beslut i funktionsstödsnämndens arbetsutskott 202006-24 samt funktionsstödsnämndens arbetsutskott yttrande till inspektionen för vård och
omsorg (IVO) 2020-09-17. Förhandsinformationen innehåller en mycket grov
kostnadsuppskattning avseende projektet. Ärendet omfattar även ett riskavtal från
serviceförvaltningen för projektet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förhandsinformationen.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner riskavtalet och ger nämndens ordförande i uppdrag att
skriva under avtalet.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (se Bilaga 9)
Anfal Saad Mahdi (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 10)
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag och därmed
godkänner förhandsinformationen och riskavtalet samt ger nämndens ordförande i uppdrag
att skriva under avtalet.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Förhandsinformation och riskavtal gällande LSS
boende Tullstorp (Tullstorp 180:25)
Beslut FSN-AU 200624 (§145) Utredning gällande verksamheten och utformningen
av Dalhems LSS-boende på Svedalavägen 159
Utredning gällande verksamheten och utformningen av Dalhems LSS-boende på
Svedalavägen 159
Riskavtal Tullstorp 180:25
Bilaga - Riskavtal Tullstorps LSS
Karta tullstorp tidigare placering och nuvarande
Tomt med ortofoto (1:1000)
Ritning Tullstorp
Tomtdisposition (1:1000)
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Ombud Tullstorp 180:25

Bilaga 9 - FSN 201214 (§164)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20201214
Ärende: FSN-2020-2967
Ärendet gäller egentligen enbart ett riskavtal som tecknas med serviceförvaltningen
enligt normal procedur samt en förhandsinformation om potentiella kostnader.
Att gruppbostäder, varierade och små i lantlig miljö, behövs inom Malmö stad råder
det ingen tvekan om utifrån att människor har olika behov och staden har en brist på
individuellt anpassade LSS-bostäder.
Moderaterna och Centerpartiet har länge förespråkat mindre boenden än de för 6-12
individer, eller samlokaliserade, som byggs utifrån kö snarare än individ. Utifrån det
perspektivet välkomnar vi en lösning för tre, tilltänkt utifrån specifika behov. Men i
detta måste vi också ställa oss frågan om vems behov vi tillgodoser. Är det samtliga
tre individers eller enbart en utav dem? Kan de få tillgodosett goda levnadsvillkor om
de bor tillsammans eller kan de beteenden vi upplever som utmanande främjas av just
denna placering? Har de ens så speciella behov och utmanande beteenden eller är
detta en respons på våra rutiner och arbetssätt, på våra förutfattade meningar om goda
levnadsvillkor och diagnoser. Våra narrativ av människor som utmanar vår egen
befintliga kunskap.
Utifrån IVO´s granskning av Dalhem och de krav som där uppkom är Moderaterna och
Centerpartiet villiga att bygga nytt för att tillgodose malmöbornas behov och
upprätthålla lagstiftningens krav på frihet. Vi ställer oss aldrig bakom inlåsning och
tvång utan lagstöd.
Däremot kan vi inte garantera att processen i ett senare skede inte kommer påvisa att
detta är en onödigt dyr lösning eller att behov som fastställts är byggda av samma
fördomar och brister som föranlett situationen på Dalhem. Vi är av mening att Malmö
stad bör se över hur kostnader för projektering, byggnation och hyra ska kunna minska
för skattebetalarna och hur finansieringen i sin tur bör belasta sociala nämnders
budgetram som i detta fall där Funktionsstödsnämnden står för bl.a. infrastruktur och
framdragning av el, vatten och nät så att ekonomi aldrig behöver ställas mot goda
levnadsvillkor. Vi anser därför att här finns åtgärder att sätta in och att detta kan göras
innan nästa ärende avseende Tullstorp läggs på bordet i Funktionsstödsnämnden.
Byråkrati ska aldrig skada varken skattebetalare eller malmöborbor med rättigheter
enligt LSS.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 10 - FSN 201214 (§164)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-12-14
Ärende: FSN-2020-2967
Ärende: 08. Förhandsinformation och riskavtal gällande Tullstorps LSS boende
(Tullstorp 180:25)
Vi har länge varit kritiska till att funktionsstödsnämnden inte följer 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 har länge påtalat 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 ickeordinära 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 fortsätta följa Socialstyrelsens
allmänna råd och rekommendationer samt konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Malmö stad ska inte vänta tills det sker missförhållanden
eller att IVO (inspektionen för vård och omsorg) granskar verksamheten innan man
ingriper.
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.
Därför är det viktigt att Malmö stad fortsätter att följa de rekommendationer som ges
av Socialstyrelsen. Likaså är det viktigt att anpassa LSS bostäder efter individen för
att den inte skall må dåligt och utveckla utmanande beteenden.

Bilaga 10 - FSN 201214 (§164)
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Vänsterpartiet

Vi är väldigt kritiska till att man inte har lyssnat på oss när vi har lyft dessa påtalade
brister utan att man har väntat tills situationen är ohållbar. Besparingar och
effektiviseringar skall inte ske på brukarnas bekostnad. Som social nämnd har vi ett
ansvar att se till att Socialstyrelsens föreskrifter följs och att personer som tillfaller
under personkretsen LSS inte far illa!

Malmö 20‐12‐15

Anfal Mahdi
Med instämmande av
Carin Gustafsson

