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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-25 kl. 09:00-15:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (medverkar digitalt)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (medverkar digitalt)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (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)
Annika Råbrant (S) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Halid Osman (C) (medverkar digitalt)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt)

Övriga närvarande

Tarek Borg (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT)

Utses att justera

Patrick Angelin (SD)

Justeringen

2021-02-01

Protokollet omfattar

§6

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Patrick Angelin (SD)
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Hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3 (Solkvarteren Skanska)

FSN-2020-3254
Sammanfattning

I enlighet med beslut taget i funktionsstödnämnden 2019-12-16 tas i detta ärende upp ett
hyresavtal avseende en LSS-gruppbostad. Boendet kommer att ha sex lägenheter och ligger
väl integrerat i stadsmiljö. Hyresvärd för boendet är Skanska.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förslaget till hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3
(Solkvarteren).
2. Funktionsstödsnämnden inhämtar kommunstyrelsens godkännande att teckna hyresavtalet
för LSS-boende Dagvattnet 3 (Solkvarteren).
3. Funktionsstödsnämnden ger ordförande i uppdrag att skriva under hyresavtalet för LSSboende Dagvattnet 3 (Solkvarteren) efter inhämtat tillstånd från kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Anfal Saad Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 5)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (se Bilaga 6)
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
(se Bilaga 7)
Yrkanden
Anfal Saad Mahdi (V) yrkar på att nämnden ska återremittera ärendet och ge förvaltningen i
uppdrag att återkomma med ett hyresavtal för LSS-boendet med plats för tre till fem boende.
Bengt Persson (L) yrkar på att nämnden ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Roko Kursar (L) och Bengt Persson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut och att
nämnden därmed godkänner föreliggande förslag till hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3
(Solkvarteren) och inhämtar kommunstyrelsens godkännande att teckna hyresavtalet.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att nämnden först ska avgöra om ärendet ska behandlas vid dagens
sammanträde eller återremitteras till förvaltningen i enlighet med Saad Mahdis (V)
förslag. Om nämnden inte beslutar att återremittera behandlas därefter materiella
yrkanden. Efter att ha tillfrågat samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
finner ordförande att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.

3

Ordförande börjar med att ställa Saad Mahdis (V) yrkande att nämnden ska återremittera
ärendet till förvaltningen mot Perssons (S) yrkande om att nämnden ska avgöra ärendet vid
dagens sammanträde. Röstning sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och
en redogör för sitt ställningstagande genom att säga "JA" om de vill rösta på Perssons (S)
förslag och "NEJ" om de vill rösta på Saad Mahdis (V) förslag.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Perssons (S) förslag med röstsiffrorna 12 mot 1 och att nämnden därmed
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
(Röstresultat framgår av bilaga 8)
Ordförande tillfrågar därefter nämnden om man avser besluta i enlighet med Kursars (L) och
Persson (S) förslag att godkänna föreliggande förslag till hyresavtal för LSS-boende
Dagvattnet 3 (Solkvarteren) och inhämta kommunstyrelsens godkännande att teckna
hyresavtalet. Röstning sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
redogör för sitt ställningstagande genom att säga "JA" om man stödjer Kursars (L)
och Perssons (S) förslag eller "NEJ" om man inte gör det.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
med Kursars (L) och Perssons (S) förslag med röstsiffrorna 12 mot 1 och att nämnden
därmed godkänner föreliggande förslag till hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3
(Solkvarteren) och inhämtar kommunstyrelsens godkännande att teckna hyresavtalet.
(Röstresultat framgår av bilaga 9)
Ordförande finner även att nämnden ger ordförande i uppdrag att skriva under hyresavtalet
för LSS-boende Dagvattnet 3 (Solkvarteren) efter inhämtat tillstånd från kommunstyrelsen.
Ajournering
Efter ärendet tar nämnden en paus (mötet ajourneras) i 20 minuter.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag















G-Tjänsteskrivelse FSN 200125 - Hyresavtal Dagvattnet 3
Hyreskontrakt 2020-1 LSS Solkvarteret
LOPEs yttrande gällande Dagvattnet 3 201217
Översiktskarta Dagvattnet 3
Karta Dagvattnet 3
Bilaga 0 - Bilageförteckning 201221
Bilaga 1 - Lokalens storlek etc 201221
Bilaga 2 - Hyra och tillägg till hyra 201221
Bilaga 3 - Särskilda bestämmelser 201221
Bilaga 4 - Ritning 201221 visande Hyresobjektets omfattning
Bilaga 5 - Gränsdragningslista 201221
Bilaga 6 - Projektgenomförande 201221
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Bilaga 6.3.1 - Teknisk specifikation 201221
Bilaga 6.3.2 - Rumsbeskrivning 201221
Bilaga 7 - Bestämmelserna kring blockuthyrning 201221
Bilaga 8 - Tillträdeshandlingar 201221
Bilaga 8.1 - Tillträdessynsprotokoll 201221
Bilaga 9 - Brandskydd 201221
Bilaga 10 - Funktionsstödsnämndens Funktionsprogram

Bilaga 5 - FSN 2021-01-25 (§6)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 21-01-25
Ärende: FSN-2019-2496
Ärende: Hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3 (Solkvarteren Skanska)
Socialstyrelsen är mycket tydlig i sina rekommendationer om att en gruppbostad bör
ha tre till fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018).
SOSFS 2002:9 men medger dock en acceptans för fler boende under förutsättning
att de boendes goda levnadsvillkor inte åsidosätts. Brukarorganisationerna i Malmö
stad svarar dock i sitt remissvar angående framtida utbyggnad av LSS-boenden att
de önskar se en begränsning till 1-5 boende.
Vänsterpartiet anser fortsatt att funktionsstödsförvaltningen bör följa Socialstyrelsens
allmänna råd och rekommendationer samt följa de önskemål som framförs av
brukarorganisationerna som ett led i LSS ledord om självbestämmande och
delaktighet. Vänsterpartiet vill således begränsa antalet boende till 3-5 lägenheter vid
den fortsatta projekteringen, vi yrkade därför återremiss på ärendet.
När vårt yrkande röstades ner reserverade vi oss.
Malmö 2021-01-25
Anfal Mahdi (V)
Med instämmande av Carin Gustafsson (V)

Bilaga 6 - FSN 2021-01-25 (§6)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20210125
Ärende: FSN-2020-3254
Moderaterna och Centerpartiet ställer sig bakom hyresavtal för LSS-boende
Dagvattnet 3 (Solkvarteren Skanska) trots att boendet har sex lägenheter.
Boendet är väl integrerat i stadsmiljö med närhet till serviceutbud, kollektivtrafik,
fritidsaktiviteter och målgruppen för lägenheterna är malmöbor med behov av boende
i urban miljö vilket är något som efterfrågas i bostadskön till gruppbostad. Moderaterna
och Centerpartiet bedömer att individer med detta behov av stimuli och socialt
umgänge har större möjligheter att uppnå goda levnadsvillkor i ett boende för sex
brukare samt att detta då i direkt mening inte skulle innebära en institutionell prägel.
Boendets placering på bottenplan i ett flerfamiljshus med enskilda ingångar ger istället
en positiv inkludering i samhället utifrån lagstiftningens målsättning. Möjligheten för fler
malmöbor med insatsen bostad enligt LSS att bosätta sig i nybyggda Hyllie innebär
också större variation och frihet för malmöbor med rättigheten gruppbostad. Däremot
vill vi göra ett medskick till förvaltningen att man vid placering ska ta hänsyn till att fler
än fem aldrig är optimalt utifrån insatsens syfte varpå den individuella prövningen är
särskilt relevant.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 7 - FSN 2021-01-25 (§6)
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Bilaga 8 - FSN 2021-01-25 (§6)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-01-25

Paragraf: §6
Ärende:

Hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3 (Solkvarteren Skanska), FSN-2020-3254

Röstlista gällande återremissyrkande av ärendet Hyresavtal för LSS-boendet Dagvattnet 3
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

Nej

Avstår

X
1

0

Bilaga 9 - FSN 2021-01-25 (§6)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-01-25

Paragraf: §6
Ärende:

Hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3 (Solkvarteren Skanska), FSN-2020-3254

Röstlista gällande godkännande av Hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3 (röstning 2)
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

Nej

Avstår

X
1

0

