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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2018-11-28 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsnämnden, Fänriksgatan 1

Ordförande

Nils Karlsson (MP)

Ledamöter

Andreas Konstantinidis (S), Vice ordförande
Per Göran Wiberg (M), Andre vice ordförande
Lena Björk (S)
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)

Ersättare

Valentina Stoyanovska (S)
Vakans S (S)
Nahid Biglari (S)
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)
Jane Sophie Charlo Olin (SD)

Övriga deltagare

Jesper Salö, nämndsekreterare
Annelie Larsson, förvaltningsdirektör
Madeleine Lindholm, personalföreträdare Kommunal
Galia Bengtsson, personalföreträdare SACO
Peronalföreträdare, Vision

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Jesper Salö, epost: jesper.salo@malmo.se
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1.

Val av justerare

FSN-2018-33
Sammanfattning

Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, justera protokollet. Justeringsdag
ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare m.fl. ska kunna
bevaka klagotid, beslutsexpediering etc.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser Gharib Aly (M) till justerare. Justering ska ske senast
onsdagen den 5 december 2018, klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin vid justering av funktionsstödsnämndens- och dess arbetsutskotts protokoll
Medborgarförslag - Upphandling av LSS-boenden och
socialpsykiatriboenden i Malmö

FSN-2018-829
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har mottagit ett medborgarförslag som förordar att nämnden ska
upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden i Malmö.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner det föreslagna svaret på medborgarinitiativet.
Beslutsunderlag





3.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Upphandling av boenden
Förvaltningens förslag på svar till ställt medborgarförslag
Medborgarförslag - Upphandling av LSS-boenden och socialpsykiatriboenden i
Malmö
Medborgarförslag - Det här gäller
Remiss från Utbildningsdepartementet - Vårt gemensamma ansvar för
unga som varken arbetar eller studerar

FSN-2018-893
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig i förhållande till den statliga utredningen ”Vårt
gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar” (SOU 2018:11) som sänts
på remiss till Malmö stad. Funktionsstödsförvaltningen menar att samordnarens slutsatser
och förslag är relevanta och viktiga för att främja ungas etablering på arbetsmarknaden.
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Funktionsstödsförvaltningen ställer sig därmed positiv till samtliga förslag men önskar göra
vissa tillägg som framgår av det föreslagna yttrandet.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreliggande förslag till yttrande och ställer sig därmed
huvudsakligen positiv till förslagen i utredningen.
Beslutsunderlag






4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Remiss Vårt gemensamma ansvar för unga som
varken arbetar eller studerar
Förslag till yttrande kring remissen Vårt gemensamma ansvar för unga som varken
arbetar eller studerar
Slutbetänkande av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar (SOU
2018:11)
Följebrev - Remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet - Vårt
gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar
Remiss - plan för Malmös gröna och blå miljöer

FSN-2018-864
Sammanfattning

På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden tagit
fram ett förslag på plan för Malmös gröna och blå miljöer. Funktionsstödsnämnden har
ombetts lämna synpunkter på förslaget.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed i huvudsak bakom
föreslagen plan för Malmös gröna och blå miljöer.
Beslutsunderlag






5.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Plan för gröna och blå miljöer
Förslag till yttrande över remiss plan för Malmös gröna och blå miljöer
Remiss - Plan för Malmös gröna och blå miljöer, remiss till Malmö kommuns
nämnder, bolag och kommunalförbund
Följebrev - Plan för Malmös gröna och blå miljöer, remiss till Malmö kommuns
nämnder, bolag och kommunalförbund
Utfallsprognos 2 2018 - Funktionsstödsnämnden

FSN-2018-950
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden prognostiserar för 2018 ett negativt resultat om 19 700 tkr.
Merparten av underskottet kan härledas till utmaningar inom hälso- och
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sjukvårdsverksamheten (HSL), LSS-boenden och kostnader för biståndsbeslut inom
myndighetsenheten.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner utfallsprognos 2 2018.
Beslutsunderlag



6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Utfallsprognos 2 2018 - funktionsstödsnämnden
Utfallsprognos januari-oktober 2018 - FSN 181128
Omförhandlat hyresavtal Dekoratören 21

FSN-2018-1013
Sammanfattning

Dekoratören 21 är ett äldre LSS boende som nyligen bytt ägare. Det befintliga avtalet har löpt
sedan 1990 och har aldrig förhandlats om. Boendet är slitet och i stort behov av att rustas
upp samt anpassas i vissa delar. Den nya ägaren är beredd att göra nödvändiga anpassningar
med ett omförhandlat hyresavtal. Det befintliga avtalet löper fram till 2020-03-31.
Förvaltningen vill dock komma igång med dessa förändringar så snart som möjligt då det är
av yttersta vikt för både brukare och personal. Därav omförhandling av hyresavtalet redan
nu.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner avtalet gällande Dekoratören 21 samt ger nämndens
ordförande Nils Karlsson i uppdrag att skriva under avtalet.
Beslutsunderlag




7.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Omförhandlat hyresavtal Dekoratören 21
Hyresavtal Dekoratören 21
Yttrande från LiMa gällande Dekoratören 21
Omförhandlat hyresavtal Basunen 3

FSN-2018-1014
Sammanfattning

Basunen 3 är ett äldre avtal som funktionsstödsförvaltningen delat med hälsa-, vård-&
omsorgsförvaltningen (HVOF). Funktionsstödsförvaltningen hyr ett våningsplan i en
byggnad där HVOF hyr resten av byggnaden. I samband med att fastighetsägaren aviserade
kommande uppsägning av avtalet för omförhandling 2018-12-31 kunde respektive
förvaltning teckna egna avtal med fastighetsägaren.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner avtalet gällande Basunen 3 samt ger nämndens
ordförande Nils Karlsson i uppdrag att skriva under avtalet.
Beslutsunderlag




8.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Omförhandlat Hyresavtal Basunen 3
Hyresavtal basunen 3
Yttrande från LiMa gällande Basunen 3
Omförhandlat hyresavtal Rapsen 1

FSN-2018-1018
Sammanfattning

Rapsen 1 är två barnboenden som har byggts om för att bli bättre anpassat till målgruppen.
Ombyggnationen har varit omfattande och i enlighet med tilläggsavtalet i ärende SRN-20161238 som godkändes av Sociala resursnämnden 2016-09-21 och KS 2016-12-20 ska nu ett
nytt 10 årigt avtal tecknas.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner avtalet gällande Rapsen 1 samt ger nämndens
ordförande Nils Karlsson i uppdrag att skriva under avtalet.
Beslutsunderlag




9.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Omförhandlat hyresavtal Rapsen 1
Hyresavtal Rapsen 1
Yttrande från LiMa gällande Rapsen 1
Organisationsbidrag 2019

FSN-2017-978
Sammanfattning

Ärendet omfattar ansökningar från 37 organisationer om organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2019. Det sammanlagda beloppet som organisationerna ansöker om uppgår
till 7 776 tkr. Summan som nämnden har avsatt till ändamålet uppgår till 4 489 tkr. Alla
organisationer som sökt bidrag föreslås beviljas anslag och funktionsstödsförvaltningen
föreslår att 4 289 tkr fördelas till de 37 organisationerna.
Funktionsstödsnämndens fastställda riktlinjer och prioriterade områden 2018-02-21 anger
vilken typ av föreningar och organisationer som prioriteras. Ansökningar från Fontänhuset,
Föreningen Paraplyet och Friskvårdsklubben i Malmö hanteras i separata ärenden.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden fördelar 4 289 tkr ur sitt anslag för organisationsbidrag 2019
enligt funktionsstödsförvaltningens förslag i ärendet under förutsättning att
kommunfullmäktige fassställer nämndens preliminära budget 2019.
2. Funktionsstödsnämnden reserverar en summa på 150 tkr till föreningen Grunden.
3. Funktionsstödsnämnden reserverar 50 tkr till oförutsedda händelser.
Beslutsunderlag











10.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Ansökan om organisationsstöd 2019
Bilaga 1 - Grupp 1 Fysisk funktionsnedsättning
Bilaga 1 - Grupp 2 Intellektuell och psykisk funktionsnedsättning
Bilaga 1 - Grupp 3 Äldre
Bilaga 1 - Grupp 4 Nysökande organisationer
Bilaga 2 - Ekonomisk överblick
Bilaga 3 - Antal medlemmar 31 dec 2017
Beslut FSN 180221 §23 Revidering av riktlinjer för organisationsstöd inom
funktionsstödsområdet
Riktlinjer för organisationsstöd till organisationer inom funktionsstödsområdet
Beslutsunderlag per förening
Stiftelsen Fontänhuset Malmö för Vänskap och arbete ansöker om
organisationsstöd 2019

FSN-2017-980
Sammanfattning

Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete ansöker om bidrag på 9 415 tkr för
2019. Fontänhuset bedriver en verksamhet och utgör ett komplement till kommunens
insatser för
personer med psykisk ohälsa. En förlängning av en avsiktsförklaring har undertecknats
mellan stiftelsen och funktionsstödsnämnden 2017, vilket innebär att föreningen kommer att
få bidrag 2018 till och med 2020, varpå en ny prövning görs.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden beviljar Stiftelsen Fontänhuset 6 800 000 kronor ur
funktionsstöd-nämndens anslag för organisationsbidrag för verksamhetsåret 2019 under
förutsättning att kommunfullmäktige fastställer den nu preliminära budgeten för 2019.
2. Fontänhuset ska inkomma till funktionsstödsförvaltningen med två delrapporter under
2019.
Beslutsunderlag




G-Tjänstekskrivelse FSN 181128 - Stiftelsen Fontänhuset Malmö
Ansökan om organisationsbidrag - Fontänhuset
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11.

Verksamhetsplan Fontänhuset Malmö 2019
Komplettering till Fontänhusets verksamhetsplan 2019
Preliminär budget för Fontänhuset 2019
Årsredovisning och revisionsberättelse Fontänhuset 2017
Verksamhetsberättelse Fontänhuset 2017
Årsmötesprotokoll Fontänhuset 2018
Styrelseprotokoll konstituerande möte 2018
Föreningen Paraplyet i Malmö ansöker om organisationsstöd 2019

FSN-2017-981
Sammanfattning

Föreningen Paraplyet i Malmö, en sammanslutning av organisationer inom
funktionsnedsättningsområdet, ansöker om 1 376 tkr för verksamhetsåret 2019. Ansökt
belopp avser huvudsakligen lokal- och personalkostnader.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsförvaltningen beviljar 1 376 tkr till Föreningen Paraplyet i Malmö.
Beslutsunderlag





12.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Föreningen Paraplyet ansöker om
organisationsstöd
Ansökan om organisationsstöd
Verksamhetsberättelse
Årsmötesprotokoll
Överenskommelse om kommungemensam handläggning av viss
administration kopplad till dataskyddsförordningen (GDPR)

FSN-2018-1012
Sammanfattning

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i Sverige.
Dataskyddsförordningen reglerar i huvudsak behandling av personuppgifter. De personer
vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt
dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få
information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna
uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller
blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats,
förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.
Funktionsstödsnämnden och kommunstyrelsen föreslås nu ingå en överenskommelse om
kommungemensam handläggning av viss administration kopplad till dessa rättigheter.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner överenskommelsen samt uppdrar nämndens
ordförande att skriva under överenskommelsen mellan funktionsstödsnämnden och
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag





13.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Kommungemensam handläggning GDPR
Överenskommelse om kommungemensam handläggning GDPR
Bilaga 1 - Befattningsbeskrivning dataskyddskoordinator, inklusive bilagor
Bilaga 2 - Sekretessförbindelse
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2018-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens
sammanträde den 28 november 2018:
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av inkomna, upprättade och utgående
skrivelser.
Beslutsunderlag


14.

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Delegationsbeslut

FSN-2018-36
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i
vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad
delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning.
Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska
rapporteras till nämnden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag



Anmälda delegationsbeslut november 2018
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15.

Information från förvaltningen

FSN-2018-39
Sammanfattning

Förvaltningschef Annelie Larsson informerar.

