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Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2021

FSN-2020-3088
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2021 för beslut i
funktionsstödsnämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden ändrar i planeringskommentaren under kommunfullmäktigemålet
"Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och
trygga anställningar" från "normmedvetet och normkritiskt" till "normkritiskt och normkreativt"
2. Funktionsstödsnämnden ändrar i "Plan för verksamheten" under rubriken "Utbyggnad"
genom att efter första stycket lägga till:
"För att nämnden ska klara klimatmålen är nämndens ambition att tillsammans med Servicenämnden
utreda hur fler befintliga boenden ska klimatanpassats genom olika åtgärder och vid nybyggnation bygga fler
så kallade passivhus och nära nollenergihus."
3. Funktionsstödsnämnden godkänner efter fastställda förändringar Nämndsbudget 2021.
Reservationer och särskilda yttranden
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 15)
Anfal Saad Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 16)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (se Bilaga 17)
Yrkanden
Anfal Saad Mahdi (V) yrkar på att nämnden ska göra följande förändringar i Nämndsbudget
2021:
Förändringsförslag 2
I kommunfullmäktigemålet "Malmö stad ska vara en god arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar" föreslås nämnden under planeringskommentar
för mandatperiod lägga till:
”Under 2021 avser funktionsstödsförvaltningen genomföra en utredning om möjligheten till att införa
arbetstidsförkortning med bibehållen lön vid någon av nämndens verksamheter.”
Förändringsförslag 2
I kommunfullmäktigemålet "Malmö stad ska vara en god arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar" föreslås nämnden under planeringskommentar
för mandatperiod lägga till:
”Nämnden kommer även fokusera på att ha rätt grundbemanning på arbetsplatserna för att förbättra
personalens arbetsvillkor.”
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Förändringsförslag 3
I kommunfullmäktigemålet "Malmö stad ska säkerställa god kompetensförsörjning" föreslås
nämnden ändra indikatorn för andel timmar utförda av externa bemanningssjuksköterskor
från 20% till 0%.
Förändringsförslag 4
I "Plan för ekonomi" under rubriken "Boende enligt socialtjänstlagen i Malmö i stället för
externa platser” föreslås nämnden lägga till:
”Förvaltningen ska verka för att minska externa placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) i så hög
utsträckning som möjligt”
Förändringsförslag 5
I "Plan för ekonomi" under rubriken "Hälso- och sjukvårdsorganisationen" föreslås nämnden
lägga till:
”Nämnden har som mål att under 2021 fullständigt avveckla användandet av inhyrd personal och istället
öka grundbemanningen.”
Erik Hammarström (MP) yrkar på att nämnden ska göra följande förändringar i
Nämndsbudget 2021:
Förändringsförslag 6
Kommunfullmäktigemål "Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar" föreslås nämnden under planeringskommentar
för mandatperiod ändra:
från: “normmedvetet och normkritiskt”
till: "normkritiskt och normkreativt"
Förändringsförslag 7
I "Plan för verksamheten" under rubriken "Utbyggnad" föreslås nämnden (efter första
stycket) lägga till:
"För att nämnden ska klara klimatmålen är nämndens ambition att tillsammans med Servicenämnden
utreda hur fler befintliga boenden ska klimatanpassats genom olika åtgärder och vid nybyggnation bygga fler
så kallade passivhus och nära nollenergihus."
Ajournering
Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 10 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning
Roko Kursar (L) yrkar bifall till Hammarströms (MP) förändringsförslag (förslag 6 och 7) och
föreslår att nämnden därefter godkänner Nämndsbudget 2021. Bengt Persson (S) instämmer i
Kursars (L) förslag till Nämndsbudget 2021.
Anfal Saad Mahdi (V) yrkar bifall till Hammarströms (MP) förändringsförslag (förslag 6 och
7) och föreslår att nämnden med dessa och de egna förändringsförslagen (förslag 1-5)
godkänner Nämndsbudget 2021.
Patrick Angelin (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag till Nämndsbudget 2021
till förmån för Sverigedemokraternas budgetalternativ.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre (3) förslag till beslut gällande Budgetskrivelse 2021.
1. Kursars (L) förslag att nämnden efter Hammarströms (MP) förändringsförslag (förslag 6
och 7) godkänner Nämndsbudget 2021.
2. Saad Mahdis (V) förslag att nämnden med Hammarströms (MP) förändringsförslag
(förslag 6 och 7) och de egna förändringsförslagen (förslag 1-5) godkänner Nämndsbudget
2021.
3. Angelins (SD) förslag att nämnden ska avslå föreliggande förslag till Nämndsbudget 2021
till förmån för Sverigedemokraternas budgetalternativ.
Ordförande föreslår en beslutsgång där Kursars (L) förslag utgör huvudförslag. För att få
fram ett motförslag föreslår ordförande att nämnden först ställer Angelins (SD) förslag
och Saad Mahdis (V) förslag mot varandra för att utse ett motförslag till huvudförslaget (så
kallad kontrapropositionsordning). Varje röstning sker genom att samtliga ledamöter och
tjänstgörande ersättare muntligen (en och en) redogör för sitt ställningstagande i ärendet,
detta för att säkerställa god demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Albin Schyllert (M) meddelar att Moderaterna (M) och Centerpartiet (C) inte kommer att
delta vid ärendets avgörande.
För att få fram ett motförslag ställer ordförande först Angelins (SD) förslag och Saad Mahdis
(V) förslag mot varandra. Rösning sker genom att de som röstar Angelins (SD) förslag säger
"JA" och att de som röstar på Saad Mahdis (V) förslag säger "NEJ".
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutat att Angelins
(SD) förslag ska utgöra motförslag till huvudförslaget med röstsiffrorna 2 mot 1
(10 röstberättigade avstår från att rösta).
(Röstresultat redovisas i bilaga 18)
Ordförande ställer därefter Angelins (SD) förslag till Nämndsbudget 2021 mot Kursars (L)
förslag till Nämndsbudget 2021. Röstningen sker genom att de som röstar på Kursars (L)
förslag säger "JA" och de som röstar på Angelins (SD) förslag säger "NEJ".
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
med Kursars (L) förslag med röstsiffrorna 6 mot 2 (5 röstberättigade avstår från att rösta) och
att nämnden därmed efter Hammarströms (MP) förändringsförslag (förslag 6 och 7)
godkänner Nämndsbudget 2021.
(Röstresultat redovisas i bilaga 19)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Nämndsbudget 2021
Förslag till - Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2021
Bilaga - Antal unika brukare DV och LSS-boenden
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Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 21-01-25
Ärende: Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2021
Ärende: FSN-2020-3088
Vänsterpartiets vision är ett jämlikt, jämställt, diskrimineringsfritt och tillgängligt Malmö
som går i bräschen för att skapa ett hållbart samhälle som erbjuder medborgarna goda
levnadsvillkor och arbetstagarna trygga arbetsvillkor. Ekonomiska medel fördelas
utifrån behov. I vänsterpartiets Malmö kan alla människor leva, inte bara överleva.
Vänsterpartiet har tagit del av en välskriven nämnds budget och uppskattar de
förändringar som gjorts 2021 jämfört med tidigare år. Vi kan nu se hur ekonomiska
medel fördelas överfunktionsstödsförvaltningens avdelningar till skillnad från
funktionsstödsnämndens budget de senaste åren. Vänsterpartiet önskade att
förtydliga målen i budgetskrivelsen baserat på de behov som vi fått ta del av från
fackliga organisationer och intresseorganisationer.
Vänsterpartiet har många fler förslag på hur verksamheten kan utvecklas i år. Utifrån
det som redovisas för oss i nämnden i form av översyn kring arbetsmiljö och
riskanalyser samt fackförbundens upplysning så går det inte att förbise de behov som
finns inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. Vänsterpartiet Malmö vill
säkerställa att personalen inom verksamheten har en god arbetsmiljö med goda
arbetsvillkor. Därför föreslog vi att nämnden skulle fokusera på att ha rätt
grundbemanning på arbetsplatserna för att förbättra personalens arbetsvillkor, vi
föreslog även att man genomför en utredning om möjligheten till att införa
arbetstidsförkortning med bibehållen lön vid någon av nämndens verksamheter år
2021. För oss är det också viktigt att man under 2021 fullständigt avvecklar
användandet av inhyrd personal och istället ökar grundbemanningen.
För att slussa bort användandet av inhyrd personal föreslog vi bland annat att vi man
ska minska antalet externa bemanningssjuksköterskor. Funktionsstödsförvaltningen
har vid ett upprepat antal tillfällen noterat brister i kvalitet inom den egna förvaltningen
men insynen och åtgärderna i privata aktörers arbete med t.ex. kvalitet,
kompetensutveckling och rekrytering är allt som oftast betydligt mer bristfällig. Enligt
till exempel fackförbundet 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. 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.
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Vänsterpartiet
När våra yrkanden inte bifölls reserverade vi oss.
Malmö 2021-01-25
Anfal Mahdi (V)
Med instämmande av Carin Gustafsson (V)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20210125
Ärende: FSN-2020-3088
Moderaterna och Centerpartiet valde att lägga ner sina röster utifrån att vi respekterar
förvaltningens behov av en budget samtidigt som vi inte kan ställa oss bakom
inriktningen och prioriteringarna det politiska styret har.
Våra partier fick in relevanta delar i budgetskrivelsen avseende vår ambition om att
minska antalet externa placeringar av LSS-bostad och arbete med att motverka
inlåsningseffekter inom insatsen daglig verksamhet. Vi fick även in en viktig del om
systematiskt arbetsmiljöarbete och fokus på att förebygga ohälsa för vår personal vilket
vi ser som en nyckel för högre kvalitet även för malmöborna i våra verksamheter.
Däremot står Moderaterna och Centerpartiet upp för de liberala värderingar som
format LSS. Vi tror på jämlikhet och frihet för malmöbor med funktionsnedsättning. Här
står vi långt ifrån nuvarande styre som successivt dragit sig mer åt en socialisering och
återgång till det institutionssamhälle dessa rättigheter skulle motverka.
Vi står inte bakom den kollektiv fokus där individens behov får stå åt sidan för det
politiska styrets. Negativ praxis och samlokaliserade boenden för att justera statistik
går före goda levnadsvillkor och individuell anpassning. Systematisk inlåsning och
övervakning av malmöbor nonchaleras med att det ansågs ok av IVO innan vår nämnd
tillträdde. Ingen vilja till att tillåta den granskning av malmöbornas levnadsförhållande
i våra verksamheter våra partier föreslog utan istället en kontroll av det systematiska
kvalitetsarbete som redan i sitt eget syfte ska innefatta kontroll. Ingen vilja att förstärka
arbetsmiljön för våra anställda eller prioritering av smittskydd i en pandemi utan en
ignorans för det faktum att våra brukare och personal faktiskt inte har några
valmöjligheter till andra utförare eller arbetsgivare. De är fast i de levnadsförhållanden
och arbetsmiljöer vi ansvarar för vilket bör föranleda oss till att prioritera kvaliteten inom
bådadera.
Våra partier står även fortsatt upp för valfrihet och normalisering för medborgare med
funktionsnedsättning. Att göra avkall på människors rätt till frihet, arbete och
delaktighet i samhället för valtekniska samarbeten kan vi inte ställa oss bakom.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-01-25

Paragraf §11

Ärende:

Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2021, FSN-2020-3088

Röstlista för att utse ett motförslag till huvudförslaget
Ledamot

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anfal Saad Mahdi (V), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2

X
1
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-01-25

Paragraf §11

Ärende:

Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2021, FSN-2020-3088

Röstlista gällande Angelins (SD) motförslag mot Kursars (L) huvudförslag
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anfal Saad Mahdi (V), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

2

X
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