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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-26 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (Mötesordförande §§125-137)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Annika Råbrant (S)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-11-02

Protokollet omfattar

§125

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

...........................................
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Roko Kursar (L) §124

Bengt Persson (S) §125-137

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

Albin Schyllert (M)
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Remiss angående Motion från Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för
välfärdsverksamheten

FSN-2020-1022
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över motion gällande att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten. Funktionsstödsnämnden hänvisar i
yttrandet till pågående arbete inom Malmö stad med att se över principer för
lokalbehovsplanen.
Utifrån det som framgår av yttrandet föreslår funktionsstödsnämndens arbetsutskott att
funktionsstödsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. (se bifogat beslut
från FSN-AU 201015, §210)
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Reservationer och särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet (Bilaga 6)
Yrkanden
Carin Gustafsson yrkar på att nämnden, längst ner på sidan 1 i yttrandet, ska lägga till:
Funktionsstödsnämnden har råkat ut för att privata fastighetsägare vid omförhandling av hyresavtal agerat
utifrån att maximera sin vinst och inte tagit hänsyn till vilken sorts verksamhet som inryms i lokalerna och
påverkan för de Malmöbor som bor i lokalerna om avtal inte kan slutas.
Carin Gustafsson (V) yrkar även på att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen. Gustafsson (V) föreslår att det görs genom att sista meningen i yttrandet ändras:
Från: Utifrån ovanstående föreslår funktionsstödsnämnden att kommunfullmäktige avslår motionen.
Till: Utifrån ovanstående föreslår funktionsstödsnämnden att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Bengt Persson (S) yrkar avslag på Gustafssons (V) föreslagna förändringar till förmån för
föreliggande förslag till yttrande och att nämnden därmed föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Beslutsgång
Mötesordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels föreliggande förslag till
yttrande i vilket nämnden avslår motionen, dels Gustafssons (V) korrigerade förslag till
yttrande i vilket nämnden bifaller motionen.
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att
omröstning sker genom ledamöter och tjänstgörande ersättare (en och en) säger "JA" om de
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vill rösta på det föreliggande förslaget till yttrande och "NEJ" om de vill rösta på
Gustafssons (V) korrigerade förslag till yttrande.

4

Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varande finner mötesordförande att nämnden
beslutar i enlighet med föreliggande förslag till yttrande med röstsiffrorna 12 mot 1.
(Röstresultat redovisas i bilaga 7)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Motion från Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Förslag till - Yttrande gällande Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö
stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
Följebrev Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska
äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Beslut FSN 201015 (§210) Remiss angående Motion från Anders Andersson (V)
om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten

Bilaga 6 - FSN 2020-10-26 (§125)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-1021
Ärende: Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudstad ska äga
lokalerna för välfärdsverksamheten

Vänsterpartiet instämmer i motionärens förlag att lokalförsörjningsplanen i
Malmö stad ska innehålla en princip att Malmö stad i huvudsak ska äga
lokalerna till välfärdsverksamheten, och att eventuella undantag tydligt ska
motiveras i planen.
I funktionstödsnämndens yttrande skrivs att ” Nämnden ser fördelar med att
kommunen både äger och hyr lokaler då ägandet kan ge en långsiktig trygghet
medan att hyra lokaler kan ge större flexibilitet.” Att sätta flexibilitet framför ett
brukarperspektiv anser Vänsterpartiet vara problematiskt. Vänsterpartiet vill att
brukare inom LSS- och äldreomsorgen med beviljat boende med privat
hyresvärd inte ska riskera att behöva flytta på grund av att kommunen och den
privata hyresvärden inte kan komma överens vid en omförhandling av
hyresavtal. Nyligen sågs exempel på hur en privat hyresvärd önskade
omförhandla alla sina hyresavtal i klump och satte således Malmö stad i en
rävsax.
Att Malmö stad äger sina lokaler fungerar således som ett skydd för den
enskilde och trygghet i att veta att ens bostad är permanent.
Vänsterpartiet yrkade således att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen, när vårt yrkande avslogs reserverade vi oss.
Malmö 2020-10-26
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 7 - FSN 2020-10-26 (§125)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
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Mötesdatum
2020-10-26

Paragraf §125

Remiss angående Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska
äga lokalerna för välfärdsverksamheten, FSN-2020-1022
Ärende:

Röstlista:
Röstlista gällande Gustafssons (V) föreslagna förändringar i yttrandet
Ledamot

Ja

Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (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
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Karin Elisabeth Granér (L), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
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0

