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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-08-29 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Nils Karlsson (MP) (Ordförande)
Andreas Konstantinidis (S) (Vice ordförande)
Per Göran Wiberg (M) (Andre vice ordförande)
Roland Hejde (S)
Therese Lindberg (S)
Ricardo Tarrida (S)
Carin Gustafsson (V)
Gharib Sayed Aly (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Roko Kursar (L)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Nahid Biglari (S) ersätter Lena Björk (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Eyüp Kurtulmus (S)
Shatila Salami (S)
Stefana Hoti (MP)
Anna Larsson (V)
Hans Åke Banke (M)
Albin Schyllert (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Karin Elisabeth Granér (L)
Anna Maria Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare, Kommunal)
Urban Funck (HR-chef)
Lena Nyström (enhetschef för BoLSS)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Eva-Christine Winqvist (M)

Justeringen

2018-09-05

Protokollet omfattar

§98

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Nils Karlsson (MP)
Justerande

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

Eva-Christine Winqvist (M)
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98

Förslag rörande förändring av lägenheter i fastighet Draken 15

FSN-2018-737
Sammanfattning

Ett nytt LSS-boende beläget i fastigheten Draken beräknas vara färdigt i oktober 2018. LSSboendet kommer att inrymma sex lägenheter i gruppbostad, elva lägenheter i servicebostad
och två evakueringslägenheter. Efterfrågan av lägenhet i gruppbostad är mycket stor och de
närmaste årens utbyggnad kommer inte att räcka för att möta behoven. Därför föreslås att
Drakens LSS-boende utökas med sex lägenheter i gruppbostad genom omvandling av sex
servicelägenheter. Förändringen innebär att personalbemanningen behöver utökas med åtta
tjänster.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden beslutar att utöka Drakens LSS-boende med sex lägenheter i
gruppbostad under förutsättning att finansiering erhålles.
2. Funktionsstödsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag med
fyra miljoner kronor för att finansiera den personalökning som utökningen medför.
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar avslag till föreliggande förslag till beslut och att nämnden därmed
inte utökar Drakens LSS-boende med sex lägenheter i gruppbostad.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut och att nämnden därmed beslutar
att utöka Drakens LSS-boende med sex lägenheter i gruppbostad under förutsättning att
finansiering erhålles.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels föreliggande förslag att utöka
Drakens LSS-boende med sex lägenheter i gruppbostad under förutsättning att finansiering
erhålles, dels Gustafssons (V) avslagsyrkande till detsamma.
Efter att ha ställt de båda förslagen emot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till beslut och därmed utöka Drakens LSS-boende med sex
lägenheter i gruppbostad under förutsättning att finansiering erhålles.
Reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 5)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Ritningar och adresser Draken 15

Bilaga 5 - FSN 180829 §98

Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-383
Ärende: 08 Förslag rörande ändring av lägenheter i fastighet Draken 15
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 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
en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes goda levnadsvillkor inte
åsidosätts.
För Vänsterpartiet är det helt oacceptabelt att den nuvarande kön till gruppbostad framförs
som argument för att bygga två gruppbostäder ovanpå varandra och använda samma
personalgrupp inom huset. Vänsterpartiet anser att det blir en inskränkning av de boendes
goda levnadsvillkor och riskerar att öppna upp för en utveckling att bygga samlokaliserade
gruppbostäder med allt fler boende - något Vänsterpartiet motsätter sig kraftigt och är
förbluffade över att andra politiska partier inte reagerar på. För Vänsterpartiet är det en
självklarhet att gruppbostäder ska byggas väl integrerade i det omkringliggande samhället
och att personer med funktionsnedsättningar inte ska vara begränsade till att bo enbart med
andra personer som har funktionsnedsättningar.
Vänsterpartiet anser att Funktionsstödsförvaltningen bör följa Socialstyrelsens allmänna råd
och rekommendationer samt konventionen om rättigheter fö r personer med
funktionsnedsättning och yrkade således avslag på ärendet i sin helhet. När vårt yrkande
röstades ner reserverade vi oss.
Malmö 2018-08-28

Carin Gustafsson
Med instämmande av

Anna Larsson

