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Malmö stad
Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-10-25 kl 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Utses att justera

Lars-Eric Nelderup (C)

Justeringen

2021-11-01

Protokollet omfattar

§110

Underskrifter

Sekreterare
Jesper Salö
Ordförande

Justerande

Bengt Persson (S)

Lars-Eric Nelderup (C)

Beslutande ledamöter
Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (mötesordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Ingrid Kristina Andersson (S)
Pethra Ängquist (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Patrick Angelin (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L) (Ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Karl Mårtensson (S)
Bahhar Mohammadi (S)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Tempel (tillförordnad direktör)
Charlotte Widén Odder (avdelningschef stöd, hälsa och DV)
Åsa Qvarsebo (avdelningschef LSS-bostäder)
Sema Soer (avdelningschef myndighet & socialpsykiatri)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Urban Funck (HR-chef)
Sophia Presinger (avdelningschef strategiska avdelningen)
Ingela Davidsson (kommunikationschef)
Linus Sahlström (enhetschef Lokal och IT)
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§

110

Förslag till ny tomt för LSS-boende på Häcksaxen 2

FSN-20212246
Sammanfattning
Förslaget gäller fortsatt tomtprojektering för en kommande nybyggnation av ett LSSboende med sex lägenheter på tomten Häcksaxen 2.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att Häcksaxen 2 utreds som ett
klimatsmart boende, till exempel som ett passivhus.
Reservationer
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 3)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 4)
Yrkanden
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska återremittera ärendet och ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en presentation av kön till bostad
med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 9§9 LSS.
I presentationen ska orsakerna till att brukarna nekar anvisning, underlag på befintliga
boenden och boendeform samt antal lägenheter/hyresgäster per boende framgå.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska återremittera ärendet och ge förvaltningen i
uppdrag att återkomma med ett förslag där fortsatt tomtprojektering utgår ifrån maximalt
fem lägenheter i tilltänkt gruppbostad.
Ajournering
Mötet tar en paus (ajourneras) i 10 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning
Josefin Anselmsson (M) och Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till varandras
återremissmotiveringar och yrkar därmed gemensamt på att nämnden ska återremittera
ärendet och:
(1) ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en presentation av kön till
bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 9§9
LSS. I presentationen ska orsakerna till att brukarna nekar anvisning, underlag på befintliga
boenden och boendeform samt antal lägenheter/hyresgäster per boende framgå.
(2) ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag där fortsatt tomtprojektering
utgår ifrån maximalt fem lägenheter i tilltänkt gruppbostad.
Bengt Persson (S) yrkar avslag till Anselmssons (M) och Gustafssons (V) gemensamma
återremissförslag och att ärendet därmed ska avgöras vid dagens sammanträde.
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Beslutsgång
Mötesordförande föreslår att nämnden först ska avgöra om ärendet ska hanteras vid dagens
sammanträde eller om det ska återremitteras till förvaltningen i enlighet med Anselmssons
(M) och Gustafssons (V) förslag. Om nämnden beslutar att inte återremittera ärendet
behandlas därefter materiella yrkanden. Efter att ha tillfrågat ledamöter och tjänstgörande
ersättare finner mötesordförande att nämnden godkänner den föreslagna beslutsgången.
Mötesordförande ställer Perssons (S) förslag att ärendet ska behandlas vid dagens
sammanträde mot Anselmssons (M) och Gustafssons (V) återremissförslag. Efter att ha
tillfrågat ledamöter och tjänstgörande ersättare finner mötesordförande att nämnden
beslutar att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Carin Gustafsson (V) begär omröstning (votering). Mötesordförande konstaterar
att omröstning är begärd och kommer att genomföras.
Omröstningen sker genom att nämndens 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 att ärendet ska återremitteras till
förvaltningen i enlighet med Anselmssons (M) och Gustafssons (V) förslag.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner mötesordförande att nämnden,
med röstsiffrorna 8 mot 5, beslutar att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
(Omröstningsresultat framgår av Bilaga 5)
Yrkanden, fortsättning
Josefin Anselmsson (M) och Albin Schyllert (M) yrkar på att nämnden i andra hand ska
avslå det föreliggande förslaget till beslut och därmed inte ska godkänna fortsatt
tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Bengt Persson (S) yrkar på att nämnden ska besluta enligt med det föreliggande förslaget till
beslut och därmed godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Erik Hammarström (MP) yrkar på att nämnden även ska ge förvaltningen i uppdrag att
Häcksaxen 2 utreds som ett klimatsmart boende, till exempel som ett passivhus.
Bengt Persson (S) och Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till Hammarströms (MP)
tilläggsförslag att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att Häcksaxen 2 utreds som ett
klimatsmart boende, till exempel som ett passivhus.
Beslutsgång, fortsättning
Mötesordförande föreslår att nämnden därefter ska avgöra om man ska godkänna fortsatt
tomtprojektering i enlighet med förslaget eller inte. Om nämnden beslutar att godkänna
fortsatt projektering behandlas därefter Hammarströms (MP) tilläggsyrkande. Efter att ha
tillfrågat ledamöter och tjänstgörande ersättare finner mötesordförande att nämnden
godkänner den föreslagna beslutsgången.
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Mötesordförande ställer Perssons (S) förslag att nämnden ska godkänna fortsatt
tomtprojektering i enlighet med förslaget mot Anselmssons (M) och Schyllerts (M) förslag
att nämnden inte ska godkänna fortsatt tomtprojektering mot varandra.
Efter att ha tillfrågat ledamöter och tjänstgörande ersättare finner mötesordförande att
nämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Carin Gustafsson (V) begär omröstning (votering). Mötesordförande konstaterar att
votering är begärd och kommer att genomföras.
Omröstningen sker genom att nämndens ledamöter en och en redogör för sitt
ställningstagande genom att säga "JA" om de röstar på Perssons (S) förslag att nämnden
ska godkänna fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget och "NEJ" om de röstar på
Anselmssons (M) och Schyllerts (M) förslag att nämnden inte ska godkänna fortsatt
tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner mötesordförande, med
röstsiffrorna 8 mot 4, att nämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med
förslaget. (en (1) ledamot avstod från att rösta)
(Omröstningsresultat framgår av Bilaga 6)
Mötesordförande finner att nämnden avslutningsvis har att ta ställning till Hammarströms
(MP) tilläggsförslag om att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att Häcksaxen 2 utreds
som ett klimatsmart boende, till exempel som ett passivhus.
Mötesordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall
kan besluta i enlighet med förslaget. Mötesordförande finner att nämnden bifaller
Hammarströms (MP) tilläggsförslag och därmed ger förvaltningen i uppdrag att Häcksaxen
2 utreds som ett klimatsmart boende, till exempel som ett passivhus.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Förslag till ny tomt för LSS-bostad

Översiktsbild Häcksaxen 2

Karta Häcksaxen 2

Beslut FSN-AU 211014 (§200) Förslag till ny tomt för LSS-boende på
Häcksaxen 2

Bilaga 3 - FSN 2021-10-25 (§110)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20211025
Ärende: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Häcksaxen 2
FSN-2021-2246
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på återremiss av ärendet med uppdragen att:
1. Funktionsstödsnämnden ger Funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att återkomma till
nämnden med en presentation av kön till bostad med särskild service för vuxna eller annan
särskild anpassad bostad för vuxna 9§9 LSS. I presentationen ska orsakerna till att brukarna
nekar anvisning, underlag på befintliga boenden och boendeform samt antal
lägenheter/hyresgäster per boende.
2. Funktionsstödsnämnden ger Funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett
förslag där fortsatt tomtprojektering utgår ifrån maximalt 5 lägenheter i tilltänkt gruppbostad.
Orsaken till detta är bland annat att vi anser att nämnden behöver ett bättre underlag för att
ta ansvarsfulla beslut framöver. Vi menar att vi har en befintlig lokalbehovsplan som är
baserad på utvecklingsanalyser som inte uppfyllts när vi nu kunnat se att antalet hyresgäster
varit relativt stående och att samtliga av de malmöbor med gynnande beslut enligt 9§9 LSS
som ännu inte verkställts faktiskt blivit anvisade boende och i så fall tackat nej till dessa eller
är på väg att flytta in. Vi ser därför att där finns politiskt utrymme att tänka om för ett mer
jämlikt Malmö. LSS bostaden behöver nämligen inte sticka ut från omgivningen som en
utpekad offentlig verksamhet bland andra sådana utan kan inkluderas i fastigheter med
reguljära bostäder eller i villaområden i villor med samma skal som omgivningens.
Till detta har vi noterat att nämndens övervägande lokalbehov utanför nuvarande bestånd
handlar om att tillgodose behoven hos de malmöbor som är externplacerade. De är idag
externplacerade på grund av att vi inte kan tillgodose deras behov i befintliga gruppbostäder.
Därför tycker vi inte heller att vi ska fortsätta bygga stora enheter om sex anpassade
lägenheter när vi ändå bara tänker hyra ut till färre än så för att individernas sociala
förutsättningar i praktiken överensstämmer med Socialstyrelsens riktlinjer. Vi tror att de
tomter som i framtiden ska eftersökas är i stimulianpassad miljö vilken uppenbart är varierad
men för mindre enheter om 2–3 lägenheter för att främja sociala relationer i enlighet med
insatsens syfte. Det kan därför också innebära att nämnden bör söka efter möjligheter att
renovera eller ersätta på befintliga tomter för att till exempel inte ta mer åkermark i anspråk
eller fortsatt bygga institutionsliknande hem.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 4 - FSN 2021-10-25 (§110)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 211025
Ärende: 03. Förslag till ny tomt för LSS-boende på Häcksaxen 2, FSN-201-2246
I senaste versionen av 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 även 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. När
Funktionsstödsnämnden skickade Funktionsstödsprogrammet på remiss var
brukar- och anhörigorganisationerna tydliga; de vill se att framtidens LSS
boenden byggs enligt Socialstyrelsens rekommendationer på tre till fem boende
per gruppbostad.
I ärendet föreslås att ett gruppboende byggs med sex lägenheter. Vänsterpartiet
yrkade därför att ärendet återremitterades för att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag där
utgångspunkten är att gruppbostad enligt LSS 9§9 har maximalt fem lägenheter.
När vårt återremissyrkande avslogs reserverade vi oss.

Malmö 2021-10-25
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 5 - FSN 2021-10-25 (§110)

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Omröstningslista
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Mötesdatum
2021-10-25

Paragraf: § 110
Ärende: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Häcksaxen 2, FSN-2021-2246
Omröstning 1: Perssons (S) förslag att ärendet ska hanteras vid dagens sammanträde (Alt. JA)
mot Anselmssons (M) och Gustafssons (V) förslag till återremiss (Alt. NEJ)
Ledamot
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
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Karin Elisabeth Granér (L), Ersättare
Resultat

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
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Bilaga 6 - FSN 2021-10-25 (§110)

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Omröstningslista
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Mötesdatum
2021-10-25

Paragraf: § 110
Ärende: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Häcksaxen 2, FSN-2021-2246
Omröstning 2: Perssons (S) förslag att godkänna godkänna fortsatt tomtprojektering (Alt. JA)
mot Anselmssons (M) och Schyllerts (M) förslag att inte godkänna fortsatt tomtprojektering
(Alt. NEJ)
Ledamot
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
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Karin Elisabeth Granér (L), Ersättare
Resultat

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
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