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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-01-28 13:30-16:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänrikgatan 1

Ordförande

Roko Kursar (L)

Ledamöter

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Sapko Sinani (C)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)

Ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Robabeh Taeri (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga deltagare

Annelie Larsson, förvaltningsdirektör
Jesper Salö, nämndsekreterare
Personalföreträdare, Kommunal
Personalföreträdare, SACO
Personalföreträdare, Vision

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

Val av justerare

FSN-2018-1146
Sammanfattning

Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt.
Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare
med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande
kommunallagstiftning.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser Albin Schyllert (M) till justerare. Justering ska ske senast
måndagen den 4 februari, klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Utbildning om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

FSN-2019-92
Sammanfattning

I enlighet med det utbildningsprogram som presenterades och godkändes av
funktionsstödsnämnden i januari ges nämnden en introducerande utbildning om lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag



3.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190128 - Utbildning i LSS
Lag (1993_387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Information om regler och råd gällande mutor och jäv

FSN-2019-93
Sammanfattning

Som förtroendevald arbetar man på uppdrag av medborgarna. Som förtroendevald och
anställd i kommunen har man ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och
andra former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet.
På nämnden ges vägledning och råd kring mutor och jäv.
Förslag till beslut

Funktionsstödsnämnden godkänner informationen
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Beslutsunderlag




4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190128 - Information om regler och råd gällande mutor
och jäv
Om mutor och jäv (SKL)
Funktionsstödsförvaltningens regler om mutor och jäv
Stadsrevisionens granskning av kompetensförsörjning

FSN-2018-1223
Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Malmö stadsrevision granskat kompetensförsörjningsarbetet.
Funktionsstödsnämnden har fått granskningsrapporten för yttrande och ska svara på vilka
åtgärder som nämnden avser att vidta med anledning av de synpunkter och
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när åtgärderna senast ska vara
genomförda.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet gällande stadsrevisionens granskning av
kompetensförsörjningsarbetet.
Beslutsunderlag





5.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190128 - Granskning kompetensförsörjning
Yttrande FSN 2019-01-28 - Granskning kompetensförsörjning
Rapport granskning av Malmö stads kompetensförsörjning
Uppdragsbeskrivning
Avtal gällande nytt LSS-boende: Toarp 6:2

FSN-2018-1297
Sammanfattning

Hyresavtal gällande nytt LSS-boende i stimulianpassad miljö för brukare med omfattande
utmanande beteende.
Förslag till beslut

Funktionsstödsnämnden godkänner avtalet gällande Toarp 6:2 och ger nämndens ordförande
i uppdrag att skriva under avtalet.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 190128 - Hyresavtal nytt LSS-boende Toarp 6:2
Yttrande från LiMa angående Toarp 6.2
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6.

Hyresavtal LSS toarp 6.2
Ritning toarp 6.2
Utemiljö toarp 6.2
Utemilö toarp 6.2 överblick
Översikt LSS toarp 6.2
Översikt 2 toarp 6.2
Omförhandlat hyresavtal Mjödet 11

FSN-2018-1287
Sammanfattning

Omförhandlat hyresavtal gällande LSS boende i fastigheten Mjödet 11. Det är ett befintligt
serviceboende där förvaltningen tillsammans med fastighetsägaren under en längre tid fört en
dialog om vissa förbättringar i boendet. Nu är denna dialog avslutad och har renderat i ett
omförhandlat hyreskontrakt.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner hyreskontraktet.

Beslutsunderlag




7.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190128 - Omförhandlat hyresavtal Mjödet 11
Hyresavtal Mjödet 11
Yttrande från LiMa gällande Mjödet 11
Information om Öppna jämförelser

FSN-2019-94
Sammanfattning

Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens
verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Syftet är att stimulera till
kunskapsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.
Vid nämndens sammanträde informerar förvaltningen om Öppna jämförelsers
enkätundersökning LSS 2018.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
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Beslutsunderlag




8.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190128 - Öppna jämförelser
Öppna jämförelser - Bostad med särskild service LSS
Öppna jämförelser - Daglig verksamhet LSS
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2019-101
Sammanfattning

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

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












9.

Anmälan om inkomna, upprättade och utgående skrivelser för januari
Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och Malmö stad från
2019
Beslut i KF - Valförslag och avsägelser inför mandatperioden 2019-2022
Beslut i KF - Ändring av kommunens arvodesregler
Beslut i KF - Fastställande av nämndsorganisation samt antalet ledamöter och
ersättare i nämnderna
Beslut i KF - Revidering av budget 2019 med plan för åren 2020-2021
Tidplan för budget och uppföljning under år 2019
Utjämning av LSS-kostnader 2019, Utfall december
Kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Beslut om stöd från Europeiska socialfonden, ESF
Protokoll FVR 190117
Delegationsbeslut

FSN-2019-106
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
och ska återrapporteras till nämnden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut
Beslutsunderlag
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10.

Delegationsbeslut FSN 190128
Delegationsbeslut gällande LSS - december 2018
Delegationsbeslut gällande SoL - december 2018
Delegationsbeslut gällande anmälan till Datainspektionen
Övriga inrapporterade delegationsbeslut
Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheten och inom
funktionsstödsområdet.

