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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-22 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)
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)
Jaqueline Lenander (S) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M) (medverkar digitalt)
Halid Osman (C) (medverkar digitalt)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt)

Övriga närvarande

Jesper Salö (nämndsekreterare)
Carina Tempel (tf. förvaltningsdirektör)
Charlotte Widén Odder (avdelningschef stöd, hälsa och DV)
Åsa Qvarsebo (avdelningschef LSS-bostäder)
Annika Gottfridssson (ekonomichef)
Urban Funck (HR-chef)
Viktor Larsson (Praktiserande socionomstudent)

Utses att justera

Anfal Saad Mahdi (V)

Justeringen
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Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet i funktionsstödsnämnden
gällande Lokalvård i kommunal regi

FSN-2021-233
Sammanfattning

Vänsterpartiet (V) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i
funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndsinitiativ. Nämndsinitiativet gäller
”Lokalvård i kommunal regi” i vilket man föreslår att all lokalvård i nämndens verksamheter
ska skötas i intern regi.
Funktionsstödsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut i ärendet utan överlåter till
arbetsutskottet att efter beredning av ärendet lämna förslag till beslut inför nämnden (se
beslut från FSN-AU 2021-03-11). Funktionsstödsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelsen
lämnat kortare kommentarer kring förslaget.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden avslår nämndsinitiativet.
Reservationer
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (se bilaga 7)
Anfal Saad Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna förslaget att
bifalla initiativet. (Muntlig reservation)
Erik Hammarström (MP) reserverar sig mot beslutet (se bilaga 8)
Yrkanden
Anfal Saad Mahdi (V) yrkar på att nämnden ska bifalla nämndsinitiativet och därmed överta
all lokalvård i nämndens verksamheter i intern regi.
Erik Hammarström (MP) yrkar på att nämnden ska bifalla nämndsinitiativet och därmed
överta all lokalvård i nämndens verksamheter i intern regi.
Patrick Angelin (SD) yrkar på att nämnden ska återremittera ärendet och ge förvaltningen i
uppdrag att utreda kostnaderna och andra eventuella konsekvenser för förvaltningens brukare
med städning i privat kontra kommunal regi.
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till arbetsutskottets föreliggande förslag till beslut och att
nämnden därmed ska avslå nämndsinitiativet.
Bengt Persson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets föreliggande förslag till beslut och att
nämnden därmed ska avslå nämndsinitiativet.
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Beslutsgång
Ordförande föreslår att nämnden först ska ta ställning till om ärendet ska behandlas vid
dagens sammanträde eller om det ska återremitteras till förvaltningen i enlighet med Angelins
(SD) förslag. Om nämnden beslutar att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde
behandlas därefter materiella yrkanden i ärendet.
Efter att ha tillfrågat samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en finner
ordförande att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Ordförande börjar med att ställa Angelins (SD) förslag att ärendet ska återremitteras mot
Kursars (L) förslag att ärendet ska avgöras 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 att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde, och "NEJ" om de
vill återremittera ärendet enligt Angelins (SD) förslag.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde med röstsiffrorna 11 mot 2.
(Röstresultat framgår av bilaga 9)
Ordförande ställer därefter Kursars (L) och Perssons (S) förslag att nämnden ska avslå
nämndsinitiativet mot Saad Mahdis (V) och Hammarströms (MP) förslag att nämnden ska
bifalla nämndsinitiativet. Röstning sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en
och en redogör för sitt ställningstagande genom att säga "JA" om man vill avslå
nämndsinitiativet och "NEJ" om man vill bifalla nämndsinitiativet.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
avslå nämndsinitiativet med röstsiffrorna 9 mot 2. Två röstberättigade avstod från att rösta.
(Röstresultat framgår av bilaga 10)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet gällande
Lokalvård i kommunal regi
Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet - Lokalvård i kommunal regi
Beslut FSN-AU 210311 (§69) Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet i
funktionsstödsnämnden gällande Lokalvård i kommunal regi

Bilaga 7 (FSN 210322 §41)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden, 2021-03-22.
Diarienr: FSN-2021-233

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i egen regi

Vänsterpartiet har lagt ett förslag om att lokalvården ska skötas i egen regi. Denna fråga har
redan drivits av Miljöpartiet och förhandlats med styret i budget 2021.
Miljöpartiets ståndpunkt är att kommunen ska återta lokalvården i egen regi. Det är inte ett
självändamål för vårt parti att driva verksamheter i egen regi. Men i det här fallet ger det oss
möjlighet att knyta statligt finansierade extratjänster till lokalvården vilket i sin tur ger fler
försörjningsstödstagare möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
Miljöpartiet har förhandlat in följande skrivning i styrets budget 2021:
"En allt större andel av städning i kommunens verksamheter genomförs av servicenämnden.
Även till denna kan fler arbetsmarknadsåtgärder knytas."
Budgetåtagandet är alltså att kommunen ska ha en större andel av städningen i egen regi,
detta står klart och tydligt i Socialdemokraternas och Liberalernas budget. Det borde inte vara
några större problem att återta dessa i egen regi och bidra till åtagandet i budget.
Funktionsstödsförvaltningen anser inte att det skulle föreligga något hinder för detta. Att styret
likväl väljer att inte agera i enlighet i sin egen budget är för oss helt ologiskt.
Då Vänsterpartiet har lagt ett förslag som är i linje med vad Miljöpartiet redan har drivit igenom
väljer vi att stötta initiativet och därmed reservera oss mot nämndens beslut.

För Miljöpartiet de gröna

Erik Hammarström, ledamot Funktionsstödsnämnden

Med instämmande av
Pontus Källström, ersättare Funktionsstödsnämnden

Bilaga 9 (FSN 210322 §41)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-03-22

Paragraf: §41

Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet i funktionsstödsnämnden gällande Lokalvård i
kommunal regi, FSN-2021-233
Ärende:

Omröstning 1: Behandla ärendet vid dagens sammanträde (JA) mot Angelins (SD) förslag till
återremittering (NEJ).
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

Nej

Avstår

X
X
X
11

2

0
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8

Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-03-22

Paragraf: §41

Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet i funktionsstödsnämnden gällande Lokalvård i
kommunal regi, FSN-2021-233
Ärende:

Omröstning 2: Förslag om att avslå initiativet (JA) mot förslag att bifalla initiativet (NEJ)
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

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
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X
2
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