1

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-01-28 kl. 13:30-16:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänrikgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande) §§16-20
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande) (samt
mötesordförande §§ 21-25)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S) §§19-25
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Bengt Persson (S)
Maher Dabbour (S) §§16-18 ersätter Munir Niazi (S)
Karin Elisabeth Granér (L) §§21-25 ersätter Roko Kursar (L) (Ordförande)
Halid Osman (C) ersätter Sapko Sinani (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S) §§19-25
Karin Elisabeth Granér (L) §§16-20
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Galia Bengtsson (personalföreträdare Kommunal)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linus Sahlström (enhetschef Lokal och IT) §§18-19
Mats Bystedt (enhetschef avd. LSS bostäder) §18
Alexandra Emanuelsson (utvecklingssekreterare strategiska avdelningen) §20
Maria Kärrman (enhetschef strategiska avdelningen) §20

Utses att justera

Albin Schyllert (M)
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Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande
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…………………………………

Roko Kursar (L) §§ 16-20

Mediha Ahmadi Pir
Hosseinian (S) §§ 21-25

...........................................
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Albin Schyllert (M)
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§§16-25
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ÄRENDELISTA
§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25

Godkännande av dagordningen
Stadsrevisionens granskning av kompetensförsörjning
Avtal gällande nytt LSS-boende: Toarp 6:2
Omförhandlat hyresavtal Mjödet 11
Information om Öppna jämförelser
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Utbildning om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Information om regler och råd gällande mutor och jäv
Delegationsbeslut
Information från förvaltningen
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§

16

Godkännande av dagordningen

Sammanfattning

De två informationsärenden som på dagordningen utgör ärende 2 (Utbildning om Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS) och ärende 3 (Information om regler och råd gällande mutor
och jäv) föreslås istället behandlas senare under sammanträdet.
De två ärendena föreslås istället behandlas efter punkt 8 i dagordningen (Inkomna, upprättade
och utgående skrivelser).
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner dagordningen med de föreslagna ändringarna.
Paragrafen är justerad

5

§

17

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet gällande stadsrevisionens granskning av
kompetensförsörjningsarbetet.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 1)
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 190128 - Granskning kompetensförsörjning
Förslag till yttrande FSN 2019-01-28 - Granskning kompetensförsörjning
Rapport granskning av Malmö stads kompetensförsörjning
Uppdragsbeskrivning
Beslut FSN 190128 §17 - Stadsrevisionens granskning av kompetensförsörjning
Yttrande avseende granskning av kompetensförsörjning

Bilaga 1 - FSN 190128 §17
6

Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 2019-01-28
Ärende: FSN-2018-1223
Ärende: 04. Stadsrevisionens granskning av kompetensförsörjning
Vänsterpartiet önskar påpeka att inom de ekonomiska ramar som funktionsstödsnämnden
har är heltid som norm i princip en omöjlighet vilket inte tas upp i yttrandet. Inom Kommunals avtalsområde under perioden 181217-190123 är till exempel 82% av de utlysta tjänsterna deltidstjänster enligt uppgift från Kommunal.

Malmö 2019-01-28
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

18

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.
Beslut

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

Mötet tar en paus (ajourneras) i fem minuter för politisk överläggning.
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar avslag till föreliggande förslag till beslut och att nämnden därmed
inte godkänner avtalet gällande Toarp 6:2.
Nils Karlsson (MP), Lisbeth Persson Ekström (SD), Roko Kursar (L) och Josefin
Anselmsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut och att nämnden därmed
godkänner avtalet gällande Toarp 6:2.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag som
innebär att nämnden godkänner avtalet gällande Toarp 6:2, dels Gustafssons (V)
avslagsyrkande på detsamma.
Efter att ta ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att bifalla
föreliggande förslag till beslut och därmed godkänner avtalet gällande Toarp 6:2 samt ger
nämndens ordförande i uppdrag att skriva under avtalet.
Reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 2)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Halid Osman (C) kommer
att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse FSN 190128 - Hyresavtal nytt LSS-boende Toarp 6:2
Yttrande från LiMa angående Toarp 6.2
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
Beslut FSN 190128 §18 - Avtal gällande nytt LSS-boende: Toarp 6:2
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Bilaga 2 - FSN 190128 §18
9

Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2019-01-28
Ärende: FSN-2018-1297
Ärende: 05. Avtal gällande nytt LSS-boende: Toarp 6:2
I senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) Bostad
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS ges det allmänna rådet att en bostad med särskild service för vuxna
enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte bör vara
belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad för att undvika en institutionell miljö.
Socialstyrelsen är mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bör ha tre till
fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS 2002:9 medger
en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes goda levnadsvillkor inte
åsidosätts.
För Vänsterpartiet är det en självklarhet att LSS-bostäder bör byggas väl integrerade i det
omkringliggande samhället och att personer med funktionsnedsättningar inte ska vara
begränsade till att bo enbart med andra personer som har funktionsnedsättningar. När
undantag görs från att integrera LSS-bostäder i det omgivande samhället måste hänsyn till
omgivningen tas. Toarp 6:2, dessutom med sex boende, planeras byggas inom cirka 30-40
meters avstånd från två andra gruppbostäder (Dalhem respektive Toarp) som riktar sig till
samma målgrupp; personer med utmanande beteende. Bostäderna ligger i utkanten av
Malmö stad, nära kommungränsen omgivna av framförallt åkermark med en mindre by ett
antal hundra meter bort.
För Vänsterpartiet är det helt oacceptabelt att den nuvarande kön till gruppbostad,
möjlighet till heltid som norm för personal samt markbristen i Malmö framförs som
argument för att bygga LSS-bostäder på detta institutionsliknande sätt. Vänsterpartiet anser
att det blir en inskränkning av de boendes rätt till goda levnadsvillkor och riskerar att öppna
upp för en normaliserande utveckling att fortsätta att bygga samlokaliserade LSS-bostäder
eller LSS-bostäder i nära anslutning till varandra med allt fler boende. Vänsterpartiet
motsätter sig kraftigt denna utveckling och är förbluffade över att andra politiska partier inte
reagerar mer.

1 av 2

Bilaga 2 - FSN 190128 §18
10

Vänsterpartiet

Fortsättning.
Vänsterpartiet känner väl till problematiken, kostnaden och det personliga lidandet som kan
uppstå på grund av externa placeringar för brukare med ett utmanande beteende och ser
självklart det som den bästa lösningen att funktionstödsförvaltningen i egen regi
tillhandahåller boende och daglig verksamhet för målgruppen. Utifrån planritning vill vi även
nämna en oro kring de så kallade ”aktivitetsrummen” så att inte brukare som bor på Toarp
6:2 på sikt har såväl boende som daglig verksamhet i samma miljö. SOSFS 2002:9 är tydlig
med att boende som regel ej bör samlokaliseras med lokaler för daglig verksamhet.
Det etiska dilemmat i att planera och bygga boende utifrån att en individ har ett utmanande
beteende bör belysas; om en brukare bemöts med rätt förutsättningar och/eller behandling
varvid det utmanande beteendet minskar - ska hen då lämna sitt hem för att ge plats åt
någon som uppvisar ett ”mer allvarligt” utmanande beteende? Vem avgör detta?
Vänsterpartiet anser att Funktionsstödsnämnden bör följa Socialstyrelsens allmänna råd och
rekommendationer samt konventionen om rättigheter fö r personer med
funktionsnedsättning och yrkade således avslag på ärendet. När vårt yrkande inte bifölls
reserverade vi oss.
Malmö 2019-01-28
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

2 av 2

Bilaga 3 - FSN 190128 §18
11

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2019-01-28
Ärende: FSN-2018-1297 Avtal gällande nytt LSS-boende: Toarp 6:2
Funktionsstödsnämnden har tagit beslut om att bygga ett, i jämförelse med andra,
särskilt påkostat boende vars placering kan anses innebära att det byggs med
institutionsliknande prägel vilket Moderaterna och Centerpartiet ställde sig
bakom.
Vi konstaterar att rättigheterna under LSS ibland ställs mot varandra på grund av
oförutsedda händelser, risker och utvecklingsförlopp. Utifrån detta och med
hänsyn till den senaste granskningen av icke verkställda gynnande beslut samt
verksamheternas rapportering av avvikelser har vi värderat faktorer kring
byggnationen och kommit fram till vårt ställningstagande.
Verkställighet
Allt för ofta drabbas målgruppen för boendet, brukare med ett omfattande
utmanande beteende, av att det inte finns tillgängliga boendeplatser, boenden som
kan tillmötesgå deras behov eller att externa aktörer ej längre kan klara uppdraget
och att brukarna då återgår i kommunens ansvar. Detta kan i sin tur resultera i
lång verkställighetstid, ofördelaktiga placeringar för individen och/eller särskilda
avgifter. Risken är att individen därmed inte får sina rättigheter tillgodosedda och
drabbas av omständigheter som bringar ohälsa och påverkar goda levnadsvillkor
och livskvalitet.
Externa aktörer
I egen regi har vi inte tillräckliga boendeplatser som tillgodoser målgruppens
rättigheter på ett fördelaktigt sätt vilket kräver att externa aktörer kan ta emot dem
genom påkostade avtal. På grund av demografiutveckling och nämndens behov
av balanserad ekonomi med utrymme för oförutsedda kostnader behöver
förvaltningen tillmötesgå dessa malmöbors behov ur ett långsiktigt perspektiv.

1 av 2

Bilaga 3 - FSN 190128 §18
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Särskilt yttrande

Fortsättning.
Arbetsmiljö
Byggnationen tillåter särskilt fördelaktiga ytor ur ett arbetsmiljöperspektiv då där
finns vissa arbetsmiljörisker kopplade till arbetet. Dessa ytor och byggnadens
konstruktion är således gynnsamma både för målgruppens behov och för
personalens samt innebär en möjlighet till att dela personal mellan verksamheter
och till att tillkalla akut hjälp vid behov.
Vi vill till ärendet även lyfta att nämnden med detta beslut tar på sig ett stort
ansvar över att granska att varje enskild individ på boendet och målgruppen
överlag får sina rättigheter tillgodosedda på ett rättssäkert sätt och att denna typ
av byggnation med institutionsliknande prägel ska utgöra ett undantag.
Josefin Anselmsson (M)

Albin Schyllert (M)

Gharib Aly (M)

Peter Eliasson (M)

Ursula Larsson (M)

Halid Osman (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M)

2 av 2
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§

19

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner hyreskontraktet.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 190128 - Omförhandlat hyresavtal Mjödet 11
Hyresavtal Mjödet 11
Yttrande från LiMa gällande Mjödet 11
Beslut FSN 190128 §19 - Omförhandlat hyresavtal Mjödet 11
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§

20

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 190128 - Öppna jämförelser
Öppna jämförelser - Bostad med särskild service LSS
Öppna jämförelser - Daglig verksamhet LSS
Beslut FSN 190128 §20 - Information om Öppna jämförelser

Bilaga 4 - FSN 190128 §20
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-01-28
Ärende: FSN-2019-94
Ärende: 07. Information om Öppna jämförelser
Vänsterpartiet önskar, precis som vid genomgång av Öppna jämförelser 2017, påpeka att till
framtida enhetsundersökningar är det även önskvärt att fler sektionschefer inom LSS Bostäder svarar så att svarsfrekvensen fortsatt är hög och allra helst ökande, speciellt med tanke
på att svarsfrekvensen från daglig verksamhet fortsatt är högre och att svarsfrekvensen för
LSS Bostäder 2018 är lägre än för 2017.

Malmö 2019-01-28
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

21

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2019-101
Sammanfattning

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

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














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
Beslut FSN 190128 §21 - Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
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§

22

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).
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 190128 - Utbildning i LSS
Lag (1993_387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Presentation - Om LSS
Beslut FSN 190128 §22 - Utbildning om Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS
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§

23

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 190128 - Information om regler och råd gällande mutor
och jäv
Om mutor och jäv (SKL)
Funktionsstödsförvaltningens regler om mutor och jäv
Presentation - Mutor och jäv
Beslut FSN 190128 §23 - Information om regler och råd gällande mutor och jäv

19

§

24

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag








Delegationsbeslut FSN 190128
Delegationsbeslut gällande LSS - december 2018
Delegationsbeslut gällande SoL - december 2018
Delegationsbeslut gällande anmälan till Datainspektionen
Lista på övriga inrapporterade delegationsbeslut
Beslut FSN 190128 §24 - Delegationsbeslut
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§

25

Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande
Den 7–8 februari har funktionsstödsnämnden ett planeringsinternat på Örenäs Slott i
Glumslöv. Ett program för dagarna kommer att skickas ut senare under veckan men kommer
att kretsa kring fördjupad information från förvaltningens verksamheter samt diskussion
kring nämndens mål och budget.
Funktionsstödsförvaltningen har startat en tidning med namnet Funktion Malmö. Tidningen
riktar sig till alla som är nyfikna på hur Malmö stad jobbar med funktionsstöd och skickas ut
till förvaltningens samtliga verksamheter. Tidningen planeras att ges ut tre gånger per år. I det
första numret, som delades ut vid sammanträdet, kan man bland annat läsa om Patrik som
precis flyttat in i Malmös nyaste LSS-boende, om hur Camillas liv ser ut efter en trafikolycka
och ett reportage kring socialpsykiatrins arbete med återhämtning.
Funktionsstödsförvaltningen har en facebooksida som heter ”Funktionsstöd i Malmö stad”.
På facebooksidan hittar man nyheter och reportage om verksamheterna. Just nu kan man
exempelvis läsa om den nya nämndkonstellationen och att man kan besöka deras möten om
man vill. Facebooksidan är öppen så även anhöriga, förtroendevalda och andra intresserade
kan besöka den.
Avslutningsvis informerar Larsson om förvaltningens arbete med avvikelser och
inrapporterade missförhållanden. Under 2018 inkom 4106 avvikelser gällande ärenden inom
ramen för LSS, SoL och HSL. 84 av dessa ärenden ledde till utredningar enligt lex Sarah (60
inom LSS bostäder och 24 inom hälsa-, vård och daglig verksamhet). Om missförhållande
anser vara av allvarlig karaktär ska en anmälning göras till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) något som under 2018 gjordes 23 gånger. Att granska, analysera, följa upp och
utvärdera det arbete som utförs inom förvaltningen är grundläggande för att kunna förbättra
och utveckla kvaliteten i förvaltningens verksamheter.
Beslutsunderlag



Beslut FSN 190128 §25 - Information från förvaltningen

