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Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har inkommit med ansökan om utökat kommunbidrag för att
finansiera förändrad inriktning av lägenheter i en LSS-bostad i fastighet Draken. Stadskontoret
tar inte ställning till funktionsstödsnämndens förändring av verksamheten, då det ligger inom
nämndens ansvar att ompröva verksamhet och vid behov besluta om ändrad inriktning eller
omfattning. Stadskontoret kan endast bedöma nämndens begäran om utökat kommunbidrag.
Då nämnden sedan budget 2018 fått fullt ansvar för medel för utbyggnad av LSS-bostäder, som
en del av nämndens kommunbidragsram, har nämnden också fullt ansvar att prioritera hur
resurserna ska användas. Stadskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen avslår
funktionsstödsnämndens begäran om utökat kommunbidrag.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen avslår funktionsstödsnämndens ansökan om utökat kommunbidrag
avseende förändring av lägenheter i fastigheten Draken 15.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-29
Kommunstyrelsen 2018-11-07
Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden
Ärendet

SIGNERAD

2018-10-16

Funktionsstödsnämnden har inkommit med en ansökan om utökat kommunbidrag för att
finansiera förändrad inriktning av lägenheterna inom en LSS-bostad som öppnar under hösten
2018. Det avser bostäder i fastigheten Draken, som väntas färdigställas under oktober 2018.
LSS-bostaden består enligt planeringen av en gruppbostad med sex lägenheter, elva lägenheter i
servicebostad samt två så kallade evakueringslägenheter.
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Gruppbostad riktar sig till personer med högre behov av stöd och omvårdnad, och därmed
högre bemanning, medan servicebostad är lämplig för personer med lägre behov av stöd och
omvårdnad. Evakueringslägenheter används som tillfälligt boende när exempelvis en brukares
ordinarie lägenhet renoveras.
Med anledning av en hög efterfrågan på plats i gruppbostad planerar funktionsstödsnämnden en
förändrad inriktning av lägenheterna i fastighet Draken. Av de elva servicelägenheterna ska sex
omvandlas till en gruppbostad. Samtidigt omvandlas de två evakueringslägenheterna till
servicelägenheter. Då en gruppbostad kräver ökad bemanning ansöker nämnden om utökat
kommunbidrag för att finansiera de ökade personalkostnaderna. Beräknad helårskostnad för
ökad bemanning uppgår till 4 miljoner kronor. Enligt uppgift från funktionsstödsförvaltningen
ansöker nämnden om utökat kommunbidrag från och med september, vilket innebär 1,3
miljoner kronor för 2018.
Verksamhetens finansiering
I en bilaga till inkommet ärende hänvisar funktionsstödsnämnden till beslut i kommunstyrelsen
om tilldelning av medel för LSS-bostad i kvarteret Draken. Detta är dock en felaktig tolkning av
kommunstyrelsens beslut. Den 5 oktober 2016 gav kommunstyrelsen sociala resursnämnden,
som då var ansvarig för verksamheten, i uppdrag att återkomma om finansiering av LSSbostäder inför 2018 (§369, 2016-10-05, STK-2016-952). Anledningen till detta var att budgeten
för 2018 inte var fastställd under hösten 2016 och därmed inte heller det totala anslaget för
utbyggnad av LSS-bostäder.
Medel för LSS-utbyggnad avsätts årligen av kommunfullmäktige och tilldelas
funktionsstödsnämnden. Mängden medel som avsätts baseras på nämndens bedömning av
utbyggnadsbehovet under kommande år. Hittills har kommunfullmäktige alltid avsatt de
utbyggnadsmedel som ansvarig nämnd uttryckt behov av. I budget 2018 tilldelades
funktionsstödsnämnden 15 511 tkr för planerad utbyggnad 2018. Utbyggnadsmedel har tidigare
reserverats under kommunstyrelsens anslag till förfogande och delats ut för varje ny verksamhet
på begäran från nämnden (avrop). Från och med 2018 fördelas utbyggnadsmedel istället direkt
till funktionsstödsnämnden, som en del av nämndens kommunbidrag, för att skapa ett tydligare
samband mellan ekonomi- och verksamhetsstyrning. I Malmö stads riktlinjer för
ekonomistyrning står att nämnd ansvarar för att bedriva en väl fungerande och effektiv
verksamhet inom ramen för tilldelade resurser. Genom att nämnden har ansvar för
utbyggnadsmedel kan också nämnden själv prioritera hur resurserna ska användas.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret tar inte ställning till funktionsstödsnämndens förändring av verksamheten från
servicebostad till gruppbostad. Det ligger inom nämndens ansvar att inom sitt grunduppdrag
ompröva verksamhet och besluta om ändrad inriktning eller omfattning som nämnden bedömer
lämplig eller nödvändig. Stadskontoret kan endast bedöma och lämna förslag avseende
nämndens begäran om utökat kommunbidrag. Då nämnden sedan budget 2018 fått fullt ansvar
för medel för utbyggnad av LSS-bostäder, som en del av nämndens kommunbidragsram, har
nämnden också fullt ansvar att prioritera hur resurserna ska användas. Stadskontoret föreslår
därför att kommunstyrelsen avslår funktionsstödsnämndens begäran om utökat kommunbidrag.
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