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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2018-12-19 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, 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)
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

Annelie Larsson, förvaltningsdirektör
Jesper Salö, nämndsekreterare
Madeleine Lindholm, personalföreträdare Kommunal
Galia Bengtsson, personalföreträdare SACO
Personalföreträdare, Vision
Ann-Helen Westerdahl, utredare strategiska avdelningen
Urban Funck, HR-chef
Petra Segerdahl, HR-konsult
Charlotte Widén Odder, avdelningschef för stöd hälsa och DV

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Jesper Salö, 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 Eva-Christine Winqvist (M) till justerare. Justering ska ske
senast fredagen den 21 december 2018, klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Malmöinitiativ - Gratis busskort till personer inom daglig verksamhet

FSN-2018-799
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har mottagit ett så kallat Malmöinitiativ där förslagsställaren föreslår
att Malmö stad ska stå för ett gratis busskort för personer inom daglig verksamhet för att
förenkla och göra det billigare för målgruppen att ta sig till den dagliga verksamheten.
Ett förslag till svar behandlades i funktionsstödsnämnden 20181024 men återremitterades till
förvaltningen med uppdrag att göra en mer ingående konsekvensbeskrivning och
omvärldsanalys innan nämnden avgör initiativet om gratis busskort till personer inom daglig
verksamhet.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslaget svar och därmed inte genomföra
Malmöinitiativet om gratis busskort för personer inom daglig verksamhet.
Beslutsunderlag






3.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Gratis busskort till personer inom daglig
verksamhet
Malmöinitiativet om gratis busskort till de inom daglig verksamhet
Förslag till svar på Malmöinitiativ kring gratis busskort till personer inom daglig
verksamhet
Beslut FSN 181024 §116 Malmöinitiativ - Gratis busskort till personer inom daglig
verksamhet
Föreningen Paraplyet i Malmö ansöker om organisationsstöd 2019

3

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





4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Föreningen Paraplyet
Beslut FSN 181128 §136 Föreningen Paraplyet i Malmö ansöker om
organisationsstöd 2019
Preliminär budget för Paraplyet 2019
Ansökan om organisationsstöd
Ansökan om medel 2019 till insatser för arbetet med barnets rättigheter

FSN-2018-1153
Sammanfattning

Kommunstyrelsens ger sedan 2017 ut bidrag till insatser för jämställdhet, antidiskriminering,
barnets rättigheter och nationella minoriteter. Funktionsstödsnämnden ansöker om 668 200
kronor 2019 till insatser för arbetet med barnets rättigheter inom utvecklingsområdena
kommunikation och delaktighet, kunskap och kompetens samt dialog och stöd till anhöriga.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner ansökan om medel 2019 till insatser för arbetet med
barnets rättigheter.
Beslutsunderlag



5.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 Ansökan om medel 2019 till insatser för arbetet
med barnets rättigheter
Ansökan om medel 2019 till insatser för arbetet med barnets rättigheter
Kompetensförsörjning - mål, gap och planer 2018

FSN-2018-1138
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att senast 2018-12-31
redovisa kompetensförsörjningsgap, mål och planer. Syftet är att få en samlad bild av
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kompetensen både på kort och på lång sikt för att lösa kompetensutmaningar och möta
Malmöbornas behov.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreliggande rapport avseende kompetensförsörjning
– mål, gap och planer 2018.
2. Funktionsstödsnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
3. Funktionsstödsnämnden ger i uppdrag åt funktionsstödsförvaltningen att fortsätta arbetet
med kompetensförsörjning utifrån i ärendet bilagda handlingsplaner.
Beslutsunderlag





6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Kompetensförsörjning
Rapport kompetensförsörjning_2018_FSN
Bilaga 1 Kartläggning kompetensgap 2018_FSF
Bilaga 2 Kompetensförsörjningsplan 2018_FSF
Information kring resultatet av medarbetarenkäten

FSN-2018-1189
Sammanfattning

Inom Malmö stad genomförs varje år en medarbetarundersökning. Frågorna som används i
undersökningen har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL, i samarbete med
Rådet för kommunala analyser RKA. I ärendet redovisas funktionsstödsförvaltningens
resultat i enkäten.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag


7.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Medarbetarenkäten
Uppföljning kring arbetsmiljön med anledning av åtgärdsplan för ekonomi i
balans

FSN-2018-322
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 oktober 2017, i samband med
godkännande av förvaltningens Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2017/2018, att även ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att varannan månad återkomma till nämnden med en
rapport om hur åtgärdsplanen påverkar arbetsmiljön, våra medarbetare och brukare.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av sjukfrånvarostatisk med anledning
av åtgärdsplan för ekonomi i balans.

Beslutsunderlag



8.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Uppföljning arbetsmiljö
Sjukfrånvarostatistik (september - oktober 2018)
Förstärkta informationsinsatser kring kränkande särbehandling och
trakasserier samt utredning om förekomsten av sexuella trakasserier mot
brukare

FSN-2018-1187
Sammanfattning

I mars 2018 gav funktionsstödsnämnden funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att initiera en
utredning om förekomsten av sexuella trakasserier mot brukare samt att förstärka
informationsinsatserna kring Malmö stads riktlinjer mot kränkande särbehandling och
trakasserier. Uppdraget gavs i samband med ett ärende om ett nämndinitiativ från inkommit
från Liberalerna gällande sexuella trakasserier inom nämndens verksamhetsområde. I detta
ärende redovisar förvaltningen hur man arbetar vidare i frågan.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen om arbetet med att utreda förekomsten
av sexuella trakasserier mot brukare och förstärkta informationsinsatser kring kränkande
särbehandling och trakasserier.
Beslutsunderlag







9.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181206 - Utredning om förekomsten av sexuella
trakasserier mot brukare
Beslut FSN 180321 §42 Nämndinitiativ från Liberalerna i funktionsstödsnämnden
gällande sexuella trakasserier inom nämndens ansvarsområde
Nämndsinitiativ från Liberalerna kring att handlingsplaner gällande förekomsten av
sexuella trakasserier
Rutin för åtgärd vid våld i nära relation mot personer som är äldre eller personer
med funktionsnedsättning
Malmö stads riktlinjer mot kränkande särbehandling och trakasserier
Plan för våld i nära relation inom funktionsstödsförvaltningen
Information kring förvaltaruppdraget
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FSN-2018-1038
Sammanfattning

Lägesrapport kring det pågående arbetet med att starta upp en förvaltarenhet inom
funktionsstödsförvaltningen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag




10.

G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Information kring förvaltaruppdraget
Beslut KF §221 Utredning från överförmyndarnämnden om möjligheten att inrätta
en enhet för ställföreträdare_förvaltarenhet
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2018-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens
sammanträde 2018-12-19.
Förslag till beslut

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


11.

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser december 2018
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
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12.

Anmälda delegationsbeslut december 2018
Information från förvaltningen

FSN-2018-39
Sammanfattning

Information från funktionsstödsförvaltningen.

