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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-24 kl. 09:00-12:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (Mötesordförande §§
77-88)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Maher Dabbour (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice
ordförande)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L) (Ordförande)
Anna Larsson (V) ersätter Carin Gustafsson (V)
Margareta Håkansson (M) ersätter Halid Osman (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S)
Madeleine Fraser (MP)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT)
Helén Nilsson (tf direktör serviceförvaltningen)
Thomas Horke (projektledare serviceförvaltningen)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)

Utses att justera

Anna Larsson (V)

Justeringen

2019-06-04

Protokollet omfattar

§82

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Roko Kursar (L) §§ 74-76

Josefin Anselmsson §§
77-88

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

…………………………………

Anna Larsson (V)
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Hyresavtal för LSS-boende Solskiftet 3

FSN-2019-734
Sammanfattning

Hyresavtal gällnade ny gruppbostad med 6 lägenheter i Oxie.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner avtalet gällande Solskiftet 3 och ger nämndens
ordförande i uppdrag att skriva under avtalet.
Särskilda yttranden, reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Margareta Håkansson (M)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 8)
Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
9)
Nils Karlsson (MP) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 10)
Yrkanden

Albin Schyllert (M) yrkar avslag på föreliggande förslag till beslut och att
funktionsstödsnämnden därmed inte godkänner avtalet gällande Solskiftet 3.
Lisbeth Persson-Ekström (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag till beslut och att
funktionsstödsnämnden därmed inte godkänner avtalet gällande Solskiftet 3.
Bengt Persson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut och att
funktionsstödsnämnden därmed godkänner avtalet gällande Solskiftet 3.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels föreliggande förslag till beslut att
godkänna avtalet gällande Solskiftet 3, dels Schyllerts (M) avslagsyrkande på detsamma.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar
enligt föreliggande förslag.
Lisbeth Persson-Ekström (SD) begär omröstning (votering) i frågan. Ordförande meddelar
att omröstning är begärd och kommer att genomföras. Vid omröstning utgör förslaget att
godkänna hyresavtalet JA och förslaget att inte godkänna hyresavtalet NEJ. I omröstningen
får JA 7 röster och NEJ 6 röster.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 7)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 190426 - Nytt LSS-boende Solskiftet 3
Hyreskontrakt Solskiftet 3
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Yttrande Solskiftet 3
Kartbild Solskiftet 3
Kartbild översikt Solskiftet 3
Landskapsritning Solskiftet 3
Planritning Solskiftet 3

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-05-24

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §82
Ärende:

Hyresavtal för LSS-boende Solskiftet 3, FSN-2019-734

Voteringslist(or)
Bilaga 7: Omröstning kring hyresavtal Solskiftet 3
Ledamot

Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Bengt Persson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Nils Karlsson (MP), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Maher Dabbour (S), Ersättare
Karin Elisabeth Granér (L), Ersättare
Anna Larsson (V), Ersättare
Margareta Håkansson (M), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

X
6

0
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20190524
Ärende: FSN-2019-734
Moderaterna yrkade avslag på Hyresavtal för LSS-boende Solskiftet 3 utifrån flertalet argument där den sammantagna bilden ur ett individperspektiv ändå vägde högre än behovet av
avtalet d.v.s. att korta nuvarande bostadskö.
Våra argument grundar sig på att hyresavtalet avser en nybyggnation av en gruppbostad
som planerats för sex individer. Socialstyrelsens föreskrifter säger att boenden ska planeras
för tre-fem individer eller i undantagsfall ytterligare någon individ om man kan garantera att
samtliga tillförsäkras goda levnadsvillkor. Detta hyresavtal tillsammans med tidigare avtal
och utbyggnadsplan för LSS-boende innebär att flertalet boenden planerats för fler än trefem individer vilket utgör en systematisk planering över rekommendationen och i vår mening
således en norm. Utifrån detta kan vi alltså inte säga att hyresavtalet utgör ett undantagsfall.
Därutöver kan vi inte heller med en nybyggnation säkerställa att samtliga sex individer garanteras goda levnadsvillkor då hela den etiska checklistan inte är uppfylld. Den etiska checklistan påvisar även att hyresavtalet gäller ett standardboende som ska korta bostadskön och
därmed riktar sig till den målgrupp som är i behov av detta. Utifrån att där ej finns en stimulianpassad miljö, samt att antalet individer i ett boende kan ha inverkan på möjligheten till att
tillförsäkras goda levnadsvillkor p.g.a. individuella behov, utesluter hyresavtalet på förhand
således många av de malmöbor som har rätt till gruppbostad.
Moderaterna ställer sig inte bakom någon norm som motsätter sig socialstyrelsens föreskrifter eller medför en institutionaliserande prägel.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Margareta Håkansson (M)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 20190524
Ärende: 10: FSN-2019-734

Hyresavtal för LSS-boende Solskiftet 3

Att det behövs fler LSS-boende är ett faktum. Att hyra till ockerhyra är absolut inget
bra alternativ.
Vi Sverigedemokrater har erfarit att annan nämnd har avslagit detta hyresförslag.
Detta eftersom man ansåg att hyresnivån var alltför hög trots prutning. Varför skall
funktionsstödsnämnden då godkänna samma avtal?
Enligt socialstyrelsens regler överstiger detta planerade boende deras rekommendationer avseende både antal lägenheter och antal boende. Att betala 25.000 kr/brukare
för 1 rum måste anses som ocker.
Den vanliga klausulen om plus minus 10 procent i kalkylen, är även den en styggelse. Det är alldeles för högt glapp och procentsats.
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på detta avtal. Då vårt yrkande inte godkändes
reserverar vi oss mot beslutet

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)
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Bilaga 10 Särskilt yttrande (MP)
Inget särskilt yttrande har inkommit.

