1

Malmö stad
Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-01-31 kl 09:00-14:30

Plats

Fänriksgatan 1

Utses att justera

Carin Gustafsson (V)

Justeringen

2022-02-07

Protokollet omfattar

§6

Underskrifter

Sekreterare
Jesper Salö
Ordförande

Justerande

Roko Kursar (L)

Carin Gustafsson (V)

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)
Carin Gustafsson (V) (medverkar digitalt)
Albin Schyllert (M) (medverkar digitalt)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt) ersätter Patrick Angelin (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Maher Dabbour (S) (medverkar digitalt)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Jaqueline Lenander (S) (medverkar digitalt)
Bahhar Mohammadi (S) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt)
Anfal Saad Mahdi (V) (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)
Övriga närvarande
Charlotte Widén Odder (förvaltningsdirektör)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Åsa Qvarsebo (avdelningschef LSS-bostäder)
Joakim Hansson (avdelningschef stöd, assistans och daglig verksamhet)
Sema Soer (avdelningschef myndighet och socialpsykiatri)
Urban Funck (HR-chef)
Sophia Presinger (avdelningschef strategiska avdelningen)
Antonia Bommarco (tf. avdelningschef hälsa, främjande och funktionsrätt)
Kaj Mårtensson Svensson (tf. kommunikationschef)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT)
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Förslag till ny tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3

FSN-2022-61
Sammanfattning
Förslaget gäller fortsatt tomtprojektering för en kommande nybyggnation av ett LSSboende med maximalt sex lägenheter på tomten Käglinge 11:3. Den gruppbostad som
planeras byggas på den aktuella tomten riktar sig till en målgrupp i behov av en
stimulianpassad miljö.
Med anledning av den tilltänkta målgruppens förutsättningar och behov kommer initialt
maximalt fem (5) lägenheter att användas som bostäder och en (1) lägenhet att fungera som
evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på boendet behöver lagas eller
renoveras.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget
där maximalt fem (5) lägenheter kommer att användas som bostäder och en (1) lägenhet att
fungera som evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på boendet behöver
lagas eller renoveras.
Reservationer
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 8)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 9)
Yrkanden
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska stryka den tredje meningen i
sammanfattningen som lyder:
Med anledning av den tilltänkta målgruppens förutsättningar och behov kommer initialt ” och lägga till ett
”kommer” så att meningen istället lyder- Maximalt fem (5) lägenheter kommer att användas som bostäder
och en (1) lägenhet att fungera som evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på boendet
behöver lagas eller renoveras.
Lars-Eric Nelderup (C) instämmer i Anselmssons (M) yrkande om att stryka föreslagen
mening ur sammanfattningen.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska lägga till ytterligare ett beslut till ärendet
som lyder:
Funktionsstödsförvaltningen ges i uppdrag att säkerställa att maximalt fem lägenheter samtidigt används
som bostäder så länge byggnaden på tomten Käglinge 11:3 används som gruppbostad enligt 9:9 LSS.

4

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden i sitt beslut ska lägga till att "där maximalt fem (5)
lägenheter kommer att användas som bostäder och en (1) lägenhet att fungera som
evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på boendet behöver lagas eller
renoveras" så att beslutet i sin helhet lyder:
Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget där maximalt fem (5)
lägenheter kommer att användas som bostäder och en (1) lägenhet att fungera som evakueringslägenhet när
en av de ordinarie lägenheterna på boendet behöver lagas eller renoveras.
Bengt Persson (S) och Erik Hammarström (MP) instämmer i Kursars (L) förslag till
beslutsformulering.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut.
1. Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag att nämnden i beslutet ska
lägga till "där maximalt fem (5) lägenheter kommer att användas som bostäder och en (1)
lägenhet att fungera som evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på
boendet behöver lagas eller renoveras".
2. Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag att nämnden i sammanfattningen ska lägga
till "Med anledning den tilltänkta målgruppens förutsättningar och behov kommer initialt ”
och lägga till ett ”kommer” så att meningen istället lyder- Maximalt fem (5) lägenheter
kommer att användas som bostäder och en (1) lägenhet att fungera som
evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på boendet behöver lagas eller
renoveras."
3. Gustafssons (V) förslag till beslut att nämnden ska lägga till en beslutsmening som lyder
"Funktionsstödsförvaltningen ges i uppdrag att säkerställa att maximalt fem lägenheter
samtidigt används som bostäder så länge byggnaden på tomten Käglinge 11:3 används som
gruppbostad enligt 9:9 LSS."
Efter att ha tillfrågat beslutande förtroendevalda (en och en) finner ordförande att
förslagen till beslut är rätt uppfattade och att nämnden är redo att gå vidare till beslut.
Ordförande föreslår en beslutsgång där Kursars (L), Perssons (S) och Hammarström (MP)
förslag utgör huvudförslag och där de övriga två förslagen ställs mot varandra för att utse
ett motförslag. Ordförande finner att nämnden godkänner beslutsgången.
För att ta fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordförande Anselmssons (M) och
Nelderups (C) förslag och Gustafsssons (V) förslag mot varandra. Röstning sker genom att
beslutande förtroendevalda (en och en) redogör för sitt ställningstagande genom att säga
”JA” om de vill rösta på Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag och ”NEJ” om de vill
rösta på Gustafssons (V) förslag.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden utser
Anselmsson (M) och Nelderups (C) förslag till motförslag med röstsiffrorna 4 mot 1.
(8 ledamöter avstår från att rösta)
(Röstresultat framgår av bilaga 10)
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Ordförande finner att det återstår två förslag till beslut, dels Kursars (L), Perssons (S) och
Hammarströms (MP) förslag till beslut (huvudförslaget) dels Anselmssons (M) och
Nelderups (C) förslag till beslut (motförslaget).
Ordförande ställer de återstående förslagen mot varandra och röstning sker genom att
beslutande förtroendevalda (en och en) redogör för sitt ställningstagande genom att säga
”JA” om de vill rösta på Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag till
beslut och ”NEJ” om de vill rösta på Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag till
beslut.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag med röstsiffrorna
8 mot 4 (1 ledamot avstår från att rösta) och därmed godkänner fortsatt tomtprojektering i
enlighet med förslaget där maximalt fem (5) lägenheter kommer att användas som bostäder
och en (1) lägenhet att fungera som evakueringslägenhet när en av de ordinarie
lägenheterna på boendet behöver lagas eller renoveras.
(Röstresultat framgår av bilaga 11)
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 Förslag till tomt för LSS-boende på Käglinge
11:3

Översiktskarta Käglinge 11:3

Karta över tomten Käglinge 11:3

Tomtplacering Käglinge 11:3 (Alternativ A)

Tomtplacering Käglinge 11:3 (Alternativ B)

Förhandsbesked från Stadsbyggnadskontoret - Beslut 211216

Fastighets- och gatukontorets analys av möjliga placeringar för LSS-ansökan
(förhandsbesked SBK)

Skrivelse från LOPE - Förutsättningar för LSS-ansökan om boende i
stimulianpassad miljö

Skrivelse funktionsstödsförvaltningen- Behov av boenden i stimulianpassade
miljöer (inför ansökan om förhandsbesked SBK)

Beslut FSN-AU 220120 (§13) Förslag till ny tomt för LSS-boende på
Käglinge 11:3

Bilaga 8 - FSN 2022-01-31 (§6)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20220131
Ärende: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3
FSN-2022-61
Utifrån att den tilltänkta målgruppen för boende på föreslagen tomt så distinkt beskrivs i
ärendet och dess underlag yrkade Moderaterna och Centerpartiet på en tydliggörande
justering av texten under sammanfattningen. Yrkandet skulle i så fall inte ändrat ärendet i
sak inför fortsatt projektering med hänsyn till den diskussion som förs i skrivelsen men
samtidigt inte heller sammanlänka målgruppen med specifikt fem lägenheter.
Vårt yrkande lät att i sammanfattningens tredje mening stryka
”Med anledning den tilltänkta målgruppens förutsättningar och behov kommer initialt ” och
lägga till ett ”kommer” i resterande del så att meningen i stället lyder:
Maximalt fem (5) lägenheter kommer att användas som bostäder och en (1) lägenhet att
fungera som evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på boendet behöver
lagas eller renoveras.
Vi välkomnar i grunden att man från styret nu mött oss med 5 lägenheter i stället för påtaglig
norm om 6 i ärendet som läggs fram och förstår angelägenheten hos förvaltningen i att
förvärva en tomt som kan möta dessa specifika behov. Vi ser också att en
evakueringslägenhet utifrån syftet som beskrivs är lika relevant för individens behov av
kontinuitet och trygghet som för personalens arbetsmiljö. Däremot ser vi inte att fem
lägenheter med någon större sannolikhet skulle utgöra ett rimligt antal med respekt för
behoven hos hyresgäster inom den målgrupp som nu lyfts och som också utgör en möjlig
orsak till att vi får bygga på denna bördiga jordbruksmark. Vi har dock vidare förståelse för
behovet av ett långsiktigt perspektiv samt att vi, när vi upptar sådan här värdefull mark, ska
nyttja den till det yttersta eftersom dess funktion som jordbruksmark försvinner. Det är också
därför vi anser det borde vara mer flexibelt än att som i övrigas yrkanden fastställas i beslut.
Det handlar inte om att vi tycker man ska vara fler än fem utan om att gruppen som beskrivs
oftast når bättre måluppfyllnad med färre än så. Därtill även för att vi vill frångå att
diskussionen fortsatt bara behandlar antal och inte syfte, utformning och funktion. Vi tänker
oss att LSS i början av 90-talet skulle möta målet om att frångå institutionssamhället så som
det sett ut och med det också utgick från en begränsad vision. Vi tycker att man nu 30 år
senare kanske borde kommit längre i synen medborgare med funktionsnedsättning än att
stanna vid den låga ambitionen om att vissa människor är förpassade till kollektiva normer
utifrån funktion. Vi är fullt medvetna om att LSS framtid skrivs i riksdagen men ser också att
dess vida konstruktion ger öppna möjligheter för en kommun att verkställa insatserna mer
humant och jämlikt tills dess.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Ursula Larsson (M) Halid Osman (C)

Bilaga 9 - FSN 2022-01-31 (§6)
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Reservation

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 220131
Ärende: 07: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3, FSN-2022-61
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 en gruppbostad enligt LSS 9:9 med sex lägenheter där
inledningsvis fem lägenheter används som bostäder och en lägenhet fungerar
som evakueringslägenhet byggs. Vänsterpartiet yrkade därför ett förtydligande
om ett uppdrag till funktionsstödsförvaltningen att tillse att enbart fem
lägenheter ska tas i bruk som lägenheter samtidigt då Vänsterpartiet ser, utifrån
behov, kan se det som en god lösning.
När vårt yrkande avslogs reserverade vi oss.
Malmö 2022-01-31
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 10 - FSN 2022-01-31 (§6)

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Röstresultat
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Mötesdatum
2022-01-31

Paragraf: § 6
Ärende: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3, FSN-2022-61
Röstning 1: Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag (Alt. JA)
mot Gustafssons (V) förslag (Alt. NEJ) för att utse 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
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Jeanette Persson (SD), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

1

X
X
8

Bilaga 11 - FSN 2022-01-31 (§6)

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Röstresultat
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Mötesdatum
2022-01-31

Paragraf: § 6
Ärende: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3, FSN-2022-61
Röstning 2: Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag (Alt. JA)
mot Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag (Alt. NEJ)
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
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Jeanette Persson (SD), Ersättare
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

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

4

1

