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Utbildning om Socialtjänstlag (SoL)

FSN-2019-150
Sammanfattning

I enlighet med det utbildningsprogram som antogs av funktionsstödsnämnden i januari
ger stadsjurist Natalie Glotz Stade nämnden en introducerande utbildning om
socialtjänstlagen (SoL).
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Utbildning i SoL
Socialtjänstlagen (2001_453)
Presentation - Natalie Glotz Stade om socialtjänstlagen
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Remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet - Framtidens
specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter SOU 2018:77

FSN-2019-127
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över remiss angående remiss om SOU
2018:77, Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter.
Funktionsstödsnämnden menar att den kommunala hälso- och sjukvården, i synnerhet inom
funktionshinderområdet, har getts alltför litet utrymme i utredningen. De tre fasta
inriktningar som föreslås är inte de som främst efterfrågas inom funktionsstödsnämndens
verksamheter. I sitt yttrande framför även funktionsstödsnämnden synpunkter kring några av
förslagen i betänkandet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet kring utbildningsdepartementets remiss om
framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).
2. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden

Gharib Aly (M) yrkar på att nämnden ska stryka de delar i yttrandet där nämnden föreslås
invända mot betänkandets förslag om att det inte ska krävas arbetslivserfarenhet inför studier
till specialistsjuksköterska eller mot att magister- eller masterexamen inte föreslås ingå i
utbildningarna.
Carin Gustafsson (V) yrkar avslag på Alys (M) föreslagna förändring till förmån
för föreliggande förslag till yttrande.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande.
Ajournering

Mötet avbryts (ajourneras) i fem minuter för politisk överläggning.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag till
yttrande, dels föreliggande förslag till yttrande med Alys (M) föreslagna förändringar.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till yttrande kring utbildningsdepartementets remiss om framtidens
specialistsjuksköterska.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Sapko Sinani (C) reserverar
sig mot beslutet. (Bilaga 1)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att lämna ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 2)
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Följebrev
Framtidens specialistsjuksköterska - sammanfattning
Betänkande av Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra
hälso- och sjukvårdsutbildningar

Bilaga 1 FSN 2019-02-20 §27
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20190220
Ärende: FSN-2019-127 Remiss angående remiss från
Utbildningsdepartementet- Framtidens specialistsjuksköterska- ny roll, nya
möjligheter SOU 2018:77
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på att man skulle stryka ett stycke i sammanfattningen
och tillhörande text i yttrandet som lyder ” Funktionsstödsnämnden invänder bestämt mot
förslaget att det inte ska krävas arbetslivserfarenhet inför studier till specialistsjuksköterska
och avancerad klinisk specialistsjuksköterska, liksom att magister- eller mastersexamen inte
föreslås ingå i utbildningarna.”. Detta med hänsyn till ordvalen ”invänder bestämt” utan en
utförlig och objektiv konkretisering av utredningens överväganden utifrån nedanstående
argument.
Det råder en brist på specialistsjuksköterskor vilket i dagsläget försämrar vårdkvaliteten,
patientsäkerheten och hälso- och sjukvårdens möjligheter till att utföra sitt uppdrag. Då
prognosen dessutom påvisar ett fortsatt ökat behov över tid ser vi att man bör ta hänsyn till nya
och flexibla lösningar för att tillgodose detta både på kort- och lång sikt vilket vi menar att
utredningen gör genom att öppna möjligheten för sjuksköterskor att tillgodogöra sig
specialistutbildning även om de ej haft möjlighet att tillförskaffa sig arbetslivserfarenhet.
Utredningen bedömer att krav på särskild behörighet kan utgöra ett hinder för försörjningen
av specialistsjuksköterskor där t.ex. krav på arbetslivserfarenhet utesluter dem som inte haft
möjlighet att tillgodogöra sig detta eller dem som är studiemotiverade direkt efter sin
sjuksköterskeexamen. Moderaterna och Centerpartiet anser att det fortsatt ska vara lärosätena
som sätter upp behörighetskraven för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen.
Utredningen utestänger nämligen inte möjligheten för lärosätena att fortsatt ställa dessa
behörighetskrav men påpekar att krav som ställs på särskild behörighet, i enlighet med
lagstiftningen, måste vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen. Då Moderaterna och Centerpartiet har en liberal syn på individen utesluter inte
vi att även sjuksköterskor liksom andra individer tar in kunskap på olika sätt och att de som
vill läsa till specialistsjuksköterska inte skulle vara mindre benägna att hantera akademisk
kunskap än studenter på andra utbildningar. Det finns utifrån detta synsätt säkerligen många
som kan tillgodogöra sig utbildningen även utan arbetslivserfarenhet vilket är
behörighetskravens syfte. Kan då detta i sin tur öka antalet examinerade
specialistsjuksköterskor prioriterar vi det utifrån samhällets behov.
Vidare menar vi att det utgör ett visst problem att samma utbildningsinnehåll resulterar i olika
uppsättningar av examensmål och examen vilket utredningen lyfter. Moderaterna och
Centerpartiet anser i denna fråga att det är kompetensen man utvinner av sin utbildning och
syftet med examensmålen som är av relevans för examen och därefter resultatet av ens
praktiska arbete i yrkesrollen. Utbildningens innehåll måste planeras och genomföras optimalt
utifrån vad det är man efterfrågar vilket kan åsidosättas om det är andra faktorer som
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prioriteras framför kvaliteten. Vi har i grunden inga invändningar mot att man tar en generell
och en yrkesexamen men i detta fall är det samma utbildningsinnehåll varpå risken finns att
man missar vikten av skillnaden mellan de olika examensmålen. Utifrån detta perspektiv hade
vi önskat vidare eftertanke och inte utestängt utredningens överväganden med att vi ”invänder
bestämt”.
.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Sapko Sinani (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M) Halid Osman (C)

Bilaga 2 FSN 2019-02-20 §27
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-02-20
Ärende: 3: FSN-2019-127

Remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet – Framtidens
specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter SOU 2018:77

Vi Sverigedemokrater anser det vara av utomordentlig vikt för patientsäkerheten, att
nämnda utbildningar innefattar yrkespraktisk vana vid liknande arbete. Vi ser enbart
fördelar med specialutbildning samt möjligheten till att läsa in både magister och/eller
kandidatexamen. Detta gynnar både vårdtagare och sjuksköterskor.
Vi instämmer till fullo i Funktionsstödsnämndens yttrade.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)
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Årsanalys 2018 - Funktionsstödsnämnden

FSN-2019-4
Sammanfattning

Förvaltningens Årsanalys 2018 till funktionsstödsnämnden. Funktionsstödsnämnden
redovisar ett överskott om 1 467 tkr för 2018.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Årsanalys 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Årsanalys 2018
Arsanalys 2018 - Funktionsstödsnämnden
Verksamhetsmått bokslut 2018

Bilaga 3 FSN 2019-02-20 §28
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 190220
Ärende: FSN-2019-4
Ärende: 04. Årsanalys 2018 - Funktionsstödsnämnden
Med detta särskilda yttrande önskar Vänsterpartiet förtydliga sina ståndpunkter inom ett par
områden:
Arbetet med ofrivilligt deltidsanställda samt heltid som norm behöver uppmärksammas.
Samtligt som fler anställda får heltidstjänster, ökar timanställningarna. Under sista kvartalet
ökade även antalet ofrivilligt deltidsanställda. Detta är inte att skapa tryggare
anställningsformer!
Att skapa heltid som norm får inte göras på bekostnad av brukarnas lagstadgade rättigheter.
Vänsterpartiet ser med djup oro på utvecklingen där LSS-bostäder samlokaliseras och heltid
som norm förs fram som argument för dess placering och utformning. För Vänsterpartiet är
det en självklarhet att Socialstyrelsens rekommendationer kring utformning av LSS-boenden
inte står mot heltid som norm.
Det är Vänsterpartiets åsikt att det behövs fler, och inte färre som arbetar inom välfärden. Den
långa färden mot genomförandeplaner av god kvalitet skulle troligen närma sig sitt mål om
fler anställda fick tid att göra den dokumentation som åläggs dem. Idag råder tex restriktioner
mot att ta in vikarier och om det tas in vikarier så är det på kortare arbetspass än vad den som
är sjuk skulle ha jobbat.
Vänsterpartiet ifrågasätter även hur det kan komma sig att andelen miljömärkta varor fortsatt
är under målvärdet när alla beställare fått utbildning. För Vänsterpartiet är detta en direkt
effekt av de åtgärdsplaner för ekonomi i balans som funktionsstödsnämnden antagit och som
Vänsterpartiet reserverat sig emot.
Vänsterpartiet vill även understryka vikten av att kravprofiler följs i samband med rekrytering
till chefstjänster, så att inte resurser läggs på att utbilda chefer men inte på att
kompetensutveckla den personal som dagligen möter brukare i sitt arbete.
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Malmö 2018-02-20

Vänsterpartiet

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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Nämndsbudget 2019 - Funktionsstödsnämnden

FSN-2019-5
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsbudget 2019 för
funktionsstödsnämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden korrigerar i sammanfattningen av Nämndsbudget 2019 så att det
framgår att nämndens förstärkta ram är 151 miljoner, inte 86 miljoner, då även indexering
och demografimedel ska räknas med i denna.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner med beslutad korrigering Nämndsbudget 2019.
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar i första hand på att funktionsstödsnämnden ska återremittera
Nämndsbudget 2019 och uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att:
1. återkomma med genomgående förtydliganden i den löpande texten hur ekonomiska medel fördelas, samt
2. återkomma med förtydligande hur effektiviseringar om 0,5% avses genomföras och hur frigjorda resurser
fördelas inom förvaltningen.
Gharib Aly (M) yrkar på att funktionsstödsnämnden ska återremittera Nämndsbudget 2019
och uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att:
1. på sidan 6 under "uppbyggnad av LSS-boenden och daglig verksamhet"
komplettera texten med information kring det beslut som funktionsstödsnämnden fattade i november
2018 där funktionsstödsförvaltningen fick i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av
LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling, samt
2. på sidan 11 förtydliga att funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut som nämnden redan fattat
i samband med Nämndsbudget 2018, kommer att fortsätta arbetet med att tillhandahålla åtta
arbetstillfällen inom den egna förvaltningen till brukare som kan vara aktuella för ordinarie arbetsmarknad,
samt att kostnaden för detta ska framgå i Nämndsbudget 2019.
Nämndens ordförande Roko Kursar (L) yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Carin Gustafsson (V) yrkar avslag på Gharibs (M) föreslagna tillägg på sidan 6.
Beslutsgång

Nämnden börjar med att ta ställning till om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller
återremitteras till förvaltningen.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att ärendet
ska behandlas vid dagens sammanträde.
Gharib Aly (M) begär omröstning (votering) i frågan. Ordförande meddelar att omröstning är
begärd och kommer att genomföras.
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Vid omröstning utgör Kursars (L) yrkande att förslaget ska hanteras vid dagens sammanträde
JA och Alys (M) och Gustafssons (V) yrkanden att förslaget ska återremitteras NEJ.
Resultatet av omröstningen blir att förslaget att behandla ärendet vid dagens sammanträde får
6 röster, och förslaget att ärendet ska återremitteras får 7 röster.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 4)
Ajournering

Mötet avbryts (ajourneras) i 20 minuter för politisk överläggning samt för att säkerställa att
beslutsgången blir korrekt genomförd och klargöra vilken sista dagen för beslut
om Nämndsbudget 2019 är.
Under ajournering framkommer att nämnden, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut,
senast den 22 februari 2019 fastställa Nämndsbudget 2019. Detta betyder att nämnden vid en
återremittering behöver kalla till ett extrainsatt sammanträde inom två dagar för att åter
behandla frågan.
Beslutsgång, fortsättning

Ordförande finner att det i själva verket finns tre förslag till beslut kring huruvida ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras, detta då det finns olika motiveringar till
återremiss. Nämnden behöver därför pröva vilken av dessa motiveringar man stödjer. Av
detta skäl görs omröstning kring en eventuell återremittering av ärendet om.
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels att ärendet ska behandlas vid
dagens sammanträde, dels att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med uppdrag
att korrigera Nämndsbudget 2019 i enlighet med Alys (M) yrkanden och dels att ärendet ska
återremitteras till förvaltningen med uppdraget att korrigera Nämndsbudget 2019 i enlighet
med Gustafssons (V) yrkanden.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att ärendet
ska behandlas vid dagens sammanträde.
Gharib Aly (M) begär omröstning (votering) i frågan. Ordförande meddelar att omröstning är
begärd och kommer att genomföras
Omröstning (votering)

I omröstningen utgör ordförande Roko Kursars (L) förslag, att ärendet ska behandlas vid
dagens sammanträde, huvudförslag.
Ordförande börjar med att ställa förslaget om att återremittera ärendet med Alys (M)
motivering mot förslaget om att återremittera ärendet med Gustafssons (V) motivering för att
utse ett motförslag till huvudförslaget.
Vid omröstning mellan dessa utgör Alys (M) förslag JA och Gustafssons (V) förslag NEJ.
Resultatet av omröstningen blir att förslaget om att återremittera ärendet med Alys (M)
motivering får 6 röster och förslaget att återremittera ärendet med Gustafssons
(V) motivering får 1 röst.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 5)
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Ordförande finner därmed att förslaget att återremittera ärendet med Alys (M) motivering ska
utgöra motförslag till huvudförslaget.
Ordförande ställer därefter förslaget om att återremittera ärendet med Alys (M) motivering
mot huvudförslaget, det vill säga att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
I omröstningen utgör förslaget att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde JA, och
förslaget om att återremittera ärendet med Alys (M) motivering NEJ.
Resultatet av omröstningen blir att förslaget om att ärendet ska hanteras vid dagens
sammanträde får 6 röster och förslaget om att återremittera ärendet med Alys (M) motivering
får 6 röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst och eftersom ordförande röstar på
att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde, samt att ingen motivering till
återremiss fick enkel majoritet, kommer ärendet att avgöras vid dagens sammanträde.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 6)
Yrkanden, fortsättning

Carin Gustafsson (V) yrkar i andra hand på att nämnden på sidan 4 i Nämndsbudget 2019
(under "Plan för verksamheten") ersätter meningen:
Funktionsstödsnämnden har som mål att Malmö stad ska utses till ”Bästa LSS-kommun” senast år 2022.
Arbetet för att nå denna målsättning kommer att vara vägledande för funktionsstödsnämnden och dess
förvaltning i arbetet med LSS-verksamheterna under 2019 med Funktionsstödsnämnden har som mål att
Malmö stads arbete med individens rätt till ett gott och självständigt liv, självbestämmande och personlig
integritet med full delaktighet i samhället ska vara ledande i Sverige.
Roko Kursar (L) yrkar avslag på Gustafssons (V) föreslagna förändringar under
avsnittet "Plan för verksamheten" i Nämndsbudget 2019.
Ordförande Roko Kursar (L) yrkar avslutningsvis på att nämnden ändrar i sammanfattningen
så att den totala förstärkningen av nämndens ram korrigeras från 86 miljoner till 151 miljoner,
detta då även indexering och demografimedel ska ingå i förstärkningen och att nämnden med
denna ändring godkänner föreliggande förslag till Nämndsbudget 2019.
Gharib Aly (M) och Sapko Sinani (C) yrkar avslag till föreliggande förslag till Nämndsbudget
2019 till förmån för det egna budgetalternativet i kommunfullmäktige.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag till Nämndsbudget
2019 till förmån för det egna budgetalternativet i kommunfullmäktige.
Carin Gustafsson (V) yrkar avslag till föreliggande förslag till Nämndsbudget 2019 med
hänvisning till de egna yrkandena i ärendet.
Beslutsgång, fortsättning

Ordförande ställer Gustafssons (V) förändringsförslag kring ny formulering under "Plan för
verksamheten" mot avslag på densamma till förmån för föreliggande förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag till formulering.
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Ordförande finner att det återstår fyra förslag till beslut. Dels det egna förslaget att nämnden,
efter korrigering av sifforna gällande nämndens förstärkta ram, godkänner föreliggande
förslag till Nämndsbudget 2019, dels tre avslagsyrkanden från Moderaterna tillsammans med
Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden, efter korrigering av
sifforna gällande nämndens förstärkta ram, godkänner Nämndsbudget 2019.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Sapko Sinani (C) reserverar
sig mot beslutet. (Bilaga 7)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
8)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 9)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Nämndsbudget 2019
Förslag till nämndsbudget 2019 för funktionsstödsnämnden
Kommunbidrag FSN 2019
Protokoll från Förvaltningsrådet 20190211

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-02-20

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §29
Ärende: Nämndsbudget

2019 - Funktionsstödsnämnden, FSN-2019-5

Voteringslist(or)
Bilaga 4 - Omröstning 1 kring Nämndsbudget 2019
Ledamot

Ja

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

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
X
7

0
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-02-20

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §29
Ärende: Nämndsbudget

2019 - Funktionsstödsnämnden, FSN-2019-5

Bilaga 5 - Omröstning 2 kring Nämndsbudget 2019
Ledamot

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

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

1

6
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-02-20

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §29
Ärende: Nämndsbudget

2019 - Funktionsstödsnämnden, FSN-2019-5

Bilaga 6 - Omröstning 3 kring Nämndsbudget 2019
Ledamot

Ja

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

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
6

1
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20190220
Ärende: FSN 2019-05
Moderaterna och Centerpartiet hade i sin budgetreservation i Kommunfullmäktige samma
prioriteringar för Funktionsstödsnämnden som specificeras i Nämndsbudget 2019 avseende
att:
•
•
•
•

Återställa hyresnivån till den nivå som gällde före 20171001
Öka habiliteringsersättningen från 8kr/h till 12kr/h
Samordna stödet mellan staden och andra myndigheter
för personer med funktionsvariation
Fördubbla antalet handläggare för personlig assistans i syfte att sänka
handläggningstiden

Samtidigt som det gläder oss att alla partier nu ställt sig bakom dessa viktiga förslag väljer vi
att reservera oss av två anledningar:
1. Till förmån för vår egen budgetreservation då denna ändå innehöll en högre ram
ekonomiska medel avsatta för nämnden vilket skulle gynnat förvaltningen och således våra
brukare.
2. Med hänsyn till våra tilläggsyrkande om kompletterande stycken i den löpande texten
avseende två nämndbeslut vilka bör få en ekonomisk inverkan på budgeten. Vi yrkade därför
på återremiss utifrån förklaring nedan.
Ett stycke behandlade det beslut nämnden tog 20181128 om att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av
LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling. För
Moderaterna och Centerpartiet är det av största vikt att även malmöbor med
funktionsvariationer ska få åtnjuta valfrihet och självbestämmande som ett led i att leva som
andra. Därutöver anser vi att det är högsta prioritet att utvidga variationsmöjligheterna och
utbudet för att minska köerna till bostad, öka verkställigheten av gynnande beslut, höja
kvaliteten och tillgodose särskilda behov. Varje icke verkställt gynnande beslut, oavsett orsak,
utgör en malmöbo som inte får sina behov och önskemål tillgodosedda och bör tydliggöras
som prioriterat i budgeten.
Ett andra stycke berörde nämndens beslut 20180124 om att tillhandahålla åtta platser inom
den egna förvaltningen till förfogande för Arbetsförmedlingen riktade till brukare inom daglig
verksamhet som kan vara aktuella för ordinarie arbetsmarknad och anställningsstöd. Det var
ett beslut med syftet att nämnden årligen skulle arbeta på att tilldela 1% av dem med insatsen
daglig verksamhet lönearbete. Då vi under 2018 enbart kunde tilldela två av åtta brukare
dessa platser innebär beslutet att totalt 14 platser måste ordnas under 2019. Även detta är en
viktig prioritering för Moderaterna och Centerpartiet vilken i vår mening bör tydliggöras även
i skrift. Detta för att arbetet med att tillgodose meningsfull sysselsättning utifrån ett

Bilaga 6 FSN 2019-02-20 §29
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individperspektiv är en av lagstiftningens intentioner och att lönearbete för den som kan
innebär en högre uppfyllnad av de rättigheter vi är skyldiga att tillförsäkra våra brukare. Ett
lönearbete innebär inte bara ett ansvar och en kontext som höjer livskvaliteten och
delaktigheten i samhället utan även möjligheten till utveckling och bättre ekonomiska
förutsättningar. En tydlig implementering av lönearbete för dem som kan arbeta skulle
innebära förbättrade levnadsvillkor för människor med funktionsvariationer.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Sapko Sinani (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M) Halid Osman (C)

Bilaga 8 FSN 2019-02-20 §29
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 2019-02-20
Ärende: 5: FSN-2019-5

Nämndsbudget 2019 – Funktionsstödsnämnden

Vi Sverigedemokrater anser att Funktionsstödsnämnden vore betydligt mer betjänt av
vår budget.
Sverigedemokraternas budget innefattar 10 miljoner kronor mer än den styrande minoritetens budget gör. I vår budget önskar vi, bland annat, ett utvidgat anhörigstöd.
Vi ser också gärna att mer pengar läggs på ledsagning.
Vi yrkade avslag till förmån för vår egen budget. Då detta inte vann gehör, reserverar
vi oss.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga 9 FSN 2019-02-20 §29
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Reservation

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 190220
Ärende: FSN-2019-5

Ärende: 05. Nämndsbudget 2019 - Funktionsstödsnämnden

För ett år sedan reserverade sig Vänsterpartiet mot nämndsbudgeten av exakt samma
anledning som vi gör det i år; för Vänsterpartiet är det en självklarhet att en budget tydligt,
på avdelningsnivå, visar hur ekonomiska medel fördelas. Än en gång presenteras en budget
utan siffror. Vi som politiker kan således vi inte ta vårt ansvar och göra politiska
prioriteringar.
Tillitsdelegationen är tydlig med att detaljstyrning och onödiga administrativa sysslor ska
minska. Men tillit går, som vi alla vet, åt två håll. Varför presenteras än en gång en budget
utan mer siffror än en resultaträkning och investeringsram? Varför får vi inte se hur
ekonomiska medel fördelas? Att på sittande möte få siffror på avdelningsnivå snabbt
genomgångna är inte att visa hur ekonomiska medel fördelas. Det visar bara med tydlighet
att det enkelt skulle kunna gå att presentera en budget med kronor och ören där kostnader
för kärnverksamhet och satsningar tydliggörs. Men av någon anledning så vill inte den
styrande minoriteten det.
Transparensen i den här budgetprocessen har mycket att önska. Under
funktionsstödsnämndens internat 7-8/2 gavs tex Vänsterpartiet tid att diskutera
förändringar och göra en politisk analys av en budget som vi inte fick se.
Vänsterpartiet yrkade således i första hand återremiss för att möjliggöra för
funktionsstödsförvaltningen att återkomma med en tydlig budget för
funktionsstödsnämnden att ta ställning till. När detta yrkande föll yrkade vi i andra hand om
en förändring i vad som ska anses vara vägledande för funktionsstödsförvaltningens arbete;
att ha som vägledning att vinna ett pris innan ett visst datum - ett pris vars kriterier
fortfarande inte presenterats av den styrande minoriteten - istället för att ha som vägledning
att Malmö stads arbete med individens rätt till ett gott och självständigt liv,
självbestämmande och personlig integritet med full delaktighet i samhället ska vara ledande
i Sverige finner Vänsterpartiet anmärkningsvärt och något udda.
Då inget av våra yrkande bifölls reserverade vi oss.
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Malmö 2019-02-20

Vänsterpartiet

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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Högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt LSS

FSN-2019-192
Sammanfattning

Alla Malmöbor ska ha rätt att leva, inte bara överleva. Ett av kommunfullmäktiges mål 2019
lyder ”Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges
förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.”
Inom ramen för kommunfullmäktiges mål har funktionsstödsnämnden fått i uppdrag att
under året återställa hyrestaket för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt
LSS till den högsta hyresnivå som gällde 2017, med syfte att säkra den ekonomiska tryggheten
för Malmöbor med funktionsnedsättning. I samband med det införs en modell för årlig
indexuppräkning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva sitt beslut (KF 170524 § 118) om högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
2. Funktionsstödsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta i ärendet föreslagen modell
för högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade och uppdra åt funktionsstödsnämnden att årligen justera
högsta hyresnivå i enlighet med modellen.
3. Funktionsstödsnämnden fastställer, under förutsättning att kommunfullmäktige fattat
beslut i enlighet med nämndens förslag, högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt
9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, till 5 000 kronor
i månaden från och med den 1 maj 2019, med indexuppräkning från och med 2020 enligt i
ärendet föreslagen modell.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Högsta hyresnivå i bostad med särskild service
enligt LSS
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Granskning av LSS-verksamheten

FSN-2018-1284
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat LSS-verksamheten i Malmö stad. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om funktionsstödsnämnden säkerställer att det bedrivs en ändamålsenlig
styrning och ledning samt uppföljning av LSS-verksamheten. Funktionsstödsnämnden
bedöms i huvudsak säkerställa att det bedrivs en ändamålsenlig styrning och ledning samt
uppföljning av LSS-verksamheten. Revisorskollegiets granskning visar även att det finns en
del utvecklingsområden. Av detta skäl har revisorskollegiet översänt rapporten till
funktionsstödsnämnden för yttrande kring rapporten samt vilka åtgärder nämnden avser att
vidta med anledning av de synpunkter och rekommendationer som redovisas i rapporten.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet kring revisorskollegiets fördjupade
granskning av LSS-verksamheten.
Yrkanden

Gharib Aly (M) yrkar på att nämnden i sitt yttrande (på sidan 6 under "Antal personer med
gynnande beslut som väntar på bostad") även ska lyfta det beslut som nämnden fattade i
november 2018 där förvaltningen fick i uppdrag att utreda och initiera en kravställd
upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig
upphandling. Detta som ett sätt att minska bostadskön till stadens LSS-boenden.
Ordförande Roko Kursar (L) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels föreliggande förslag till yttrande,
dels det föreliggande förslaget till yttrande inklusive Alys (M) föreslagna tillägg.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden bifaller det
föreliggande förslaget till yttrande.
Gharib Aly (M) begär omröstning (votering) i frågan.
Ordförande meddelar att omröstning är begärd och kommer att genomföras.
Omröstning (votering)

Vid omröstningen utgör Kursars (L) förslag att bifalla det föreliggande förslaget till yttrande
alternativet JA, och Alys (M) förslag att bifalla det föreliggande förslaget inklusive de
egna föreslagna förändringarna alternativet NEJ.
Resultatet av omröstningen blir att bifall till föreliggande förslag får 7 röster och Alys (M)
förslag 6 röster.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 9)
Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att bifalla det föreliggande förslag till
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yttrande.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Sapko Sinani (C) reserverar
sig mot beslutet. (Bilaga 11)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
12)
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag
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Uppdragsbeskrivning
Fördjupad granskning LSS-verksamhet
Funktionsstödsnämndens förslag till yttrande gällande stadsrevisionens granskning
av LSS-verksamheten

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-02-20

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §31
Ärende:

Granskning av LSS-verksamheten, FSN-2018-1284

Voteringslist(or)
Bilaga 10 - Omröstning kring Granskning av LSS-verksamheten
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Bengt Persson (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Nils Karlsson (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Sapko Sinani (C), Ledamot
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Ingrid Kristina Andersson (S), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

0
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20190220
Ärende: FSN-2018-1284 Granskning av LSS-verksamheten
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på att lägga till ett stycke på sidan 6 i
funktionsstödsnämndens förslag till yttrande under rubriken ”Antal personer med gynnande
beslut som väntar på en bostad” avseende det beslut nämnden tog 20181128 om att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av
LSS- och socialpsykiatriboenden i Malmö i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
Då nämnden har tagit ett beslut och genom det gett förvaltningen ett tydligt uppdrag om att
påbörja en upphandlingsprocess som innefattar utredning av behov och värde såsom antal
platser, vilka målgrupper och pris etc. samt annonsera och välja utförare i enlighet med
lagstiftningen bör detta stå med som en huvudsaklig åtgärd i syftet att minska kön till LSS
boenden. Eftersom omständigheterna för de personer med gynnande beslut som faktiskt
väntar på en bostad inte enbart beror på brist av plats eller ändamålsenlig verksamhet utan
även på att brukare tackar nej är det ett avgörande beslut för att tillmötesgå individuella
önskemål och behov som kan leda till högre verkställighet.

.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Sapko Sinani (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M) Halid Osman (C)
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Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 20190220
Ärende: 7: FSN-2018-1284

Granskning av LSS-verksamheten
Vi Sverigedemokrater röstade för en omformulering i ärendet. Vi anser att nämndens
beslut om att utreda offentlig upphandling av boende skulle beaktas.
Vi ansåg detta vara ändamålsenligt och funktionellt, därför förvånades vi av att den
styrande majoriteten inte insåg detsamma.
Då förslaget inte fick gehör vid omröstningen reserverade vi oss i ärendet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)
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Uppföljning internkontrollplan 2018

FSN-2018-338
Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2018 för funktionsstödsnämnden, som omfattar samtlig
rapportering för 2018. Uppföljning av delar av planen har tidigare rapporterats till nämnden i
maj och september 2018.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningen av Internkontrollplan 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 13)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via Stratsys
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Uppföljning intern kontroll 2018
Uppföljning av intern kontroll 2018
Bilaga basal hygien FSN
Bilaga granskning fakturapriser FSN
Bilaga granskning kontaktuppgifter FSN
Gemensamma kriterier FSN 2018

Bilaga 13 FSN 2019-02-20 §32
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 190220
Ärende: FSN-2018-338
Ärende: 08. Uppföljning interkontrollplan 2018
Med detta särskilda yttrande vill Vänsterpartiet än en gång lyfta vikten av arbetet med att
öka kvalitén på genomförandeplaner. En genomförandeplan är det dokument som ska
garantera att brukaren får rätt insatser och har varit delaktig i dess framtagande.
Vänsterpartiet ser med glädje på att vårt yrkande om att lägga till genomförandeplaner som
ett granskningsområde i internkontrollplan 2019 gick igenom då vi anser det viktigt att följa
denna utvecklingen noga.

Malmö 2019-02-20
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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Internkontrollplan 2019

FSN-2018-1263
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutar årligen om plan för intern kontroll. Internkontrollplanen är
framtagen utifrån riskdialoger som genomförs i förvaltningen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden lägger till tre granskningar inom ramen för internkontroll 2019
gällande följsamt till Malmö stads resepolicy, följsamt till Malmö stads alkoholpolicy och
granskning av brister i genomförandeplaner och brukarens delaktighet.
1. Funktionsstödsnämnden godkänner med beslutade tillägg Internkontrollplan 2019.
Yrkanden

Nils Karlsson (MP) yrkar på att nämnden även ska granska följsamheten av Malmö
stads resepolicy och alkoholpolicy inom ramen för internkontroll 2019.
Ordförande Roko Kursar (L) yrkar bifall till Karlssons (MP) förslag att nämnden även ska
granska följsamheten av Malmö stads resepolicy och alkoholpolicy inom ramen för
internkontroll 2019.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden även ska granska ”Brister i genomförandeplan
och brukarens delaktighet” inom ramen för internkontroll 2019.
Ordförande Roko Kurar (L) yrkar bifall till Carin Gustafsson (V) förslag att nämnden även
ska granska ”Brister i genomförandeplan och brukarens delaktighet” inom ramen för
internkontroll 2019.
Beslutsgång

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att nämnden därmed godkänner
Internkontrollplan 2019 inklusive Karlssons (MP) och Gustafssons (V) föreslagna tillägg.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Internkontrollplan 2019
Förslag till Internkontrollplan 2019
Risklista 2019
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Redovisning av statsbidrag för personligt ombud 2018 samt ansökan om
statsbidrag för 2019

FSN-2019-62
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ska enligt förordning om statsbidrag (2013:522) årligen redovisa hur
kommunen använder statsbidrag avseende verksamhet med personligt ombud.
Funktionsstödsnämnden ska även skicka in en ansökan om statsbidrag för kommande
verksamhetsår. Bifogas gör redovisning av statsbidraget för 2018 och ansökan för 2019 som
enligt instruktion lagts in i länsstyrelsens mallar.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av statsbidrag för verksamhet med
personligt ombud 2018.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med
personligt ombud 2019.
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Skåne
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Statsbidrag för personligt ombud
Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stads redovisning av statsbidrag 2018
avseende personligt ombud
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud

Paragrafen är justerad

35

§

35

Uppföljning av arbetsmiljön 2018

FSN-2018-1299
Sammanfattning

Förvaltningen lämnar årligen en uppföljning av arbetsmiljön. Redovisningen omfattar ett
antal indikatorer som följs upp med en beskrivning och tillhörande analys av genomförda
insatser samt faktiskt utfall.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av Uppföljning av arbetsmiljön 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 14).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Uppföljning av arbetsmiljön 2018
Uppföljning av arbetsmiljön 2018
Uppfoljning av arbetsmiljö - UPPDATERAD

Bilaga 14 FSN 2019-02-20 §35
36

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 190220
Ärende: FSN-2018-1299
Ärende: 11. Uppföljning av arbetsmiljön 2018
2017 rapporterades 902 tillbud under perioden maj-december. Under 2018,
funktionsstödsnämndens första hela år, rapporteras 3374. Vänsterpartiet ser med stor oro på
denna utveckling och oavsett om denna ökning enbart beror på de förklaringar som getts
(systemet AGERA, utbildning i AGERA, SAM-utbildning, att en lathund tagits fram samt att
en enhet rapporterat in ett högt antal tillbud) eller inte så är det en konstaterad ökning av
tillbud med personligt lidande som följd för såväl brukare som personal. Och möjligheten
finns att de förklaringar som presenterats inte är de som ligger bakom ökningen utan att
tillbuden faktiskt har ökat.
Malmö 2019-02-20
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

37

§

36

Årlig uppföljning av systemet för SAM 2018

FSN-2018-1300
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen lämnar en årlig uppföljning av systemet för det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM). Uppföljningen innehåller också en handlingsplan för det
systematiska arbetsmiljöarbetet, systemet för SAM samt mål för den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön (OSA) 2019.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen kring den årliga uppföljningen av
systemet för SAM för 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 15).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 199220 - Årlig uppföljning av systemt för SAM
Handlingsplan SAM inkl OSA 2019
Systemuppföljning SAM 2018

Bilaga 15 FSN 2019-02-20 §36
38

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 190220
Ärende: FSN-2018-1300
Ärende: 12. Årlig uppföljning av systemet för SAM 2018
Vänsterpartiet vill med detta särskilda yttrande en ån gång påminna om vikten av att följa
kravprofiler vid rekrytering av chefer så att inte arbetsmiljöprocessen hamnar i stiltje i
väntan på att en nyanställd chef ska få rätt utbildning om arbetsmiljöprocessen.

Malmö 2019-02-20
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

37

Förvaltningens arbete med aktiva åtgärder 2018

FSN-2019-61
Sammanfattning

Föreliggande ärende är en redogörelse för funktionsstödsförvaltningens arbete med aktiva
åtgärder 2018. Aktiva åtgärder avser riskbedömning, åtgärder samt dokumentgranskning
inom ramen för diskrimineringslagstiftningen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av förvaltningens arbete med aktiva
åtgärder 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 16).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Aktiva åtgärder 2018
Aktiva åtgärder FSN 2018

Bilaga 16 FSN 2019-02-20 §37
40

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 190220
Ärende: FSN-2019-61
Ärende: 13. Förvaltningens arbete med aktiva åtgärder 2018
Malmö stad vill vara en bra arbetsgivare som är fri från diskriminering. I
funktionstödsförvaltningens rapport lyfts tex attityder och jargong på arbetsplatsen som kan
leda till diskriminering. Eftersom många anställdas arbetsplatser är andra människors hem
riskerar en sådan jargong inte bara påverka arbetstagare utan även brukare menar
Vänsterpartiet.
Många brukare upplever sin daglig verksamhet som sitt arbete, även om det formellt sätt är
en LSS-insats. Vänsterpartiet anser därför att det vore intressant att även få ta del av ett
arbete med aktiva åtgärder inom daglig verksamhet.

Malmö 2019-02-20
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

41

§

38

Riktlinjer för ersättning till brukare vid möten och uppdrag

FSN-2018-1045
Sammanfattning

Delaktighet, inflytande och möjlighet att delta i samhället på lika villkor är prioriterade frågor
för funktionsstödsnämnden. Nämnden arbetar med ett flertal olika metoder för att inhämta
synpunkter från nämndens målgrupper. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram ett
förslag till riktlinjer för ersättning till brukare vid möten och uppdrag.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden uppdrar förvaltningen att korrigera ersättningsnivåerna i
riktlinjerna så att dessa överensstämmer med Malmö stads nyligen fastställda arvodesregler.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner riktlinjer för ersättning till brukare vid möten och
uppdrag.
3. Funktionsstödsnämnden uppdrar funktionsstödsförvaltningen att årligen se över
ersättningsnivåerna samt att förvaltningen, vid förändringar i ersättningsnivåerna, uppdaterar
riktlinjerna.
Yrkanden

Ordförande Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska ge funktionsstödsförvaltningen i
uppdrag att korrigera riktlinjerna så att ersättningsnivåerna överensstämmer med Malmö
stads nyligen fastställda arvodesregler/ersättningsnivåer.
Beslutsgång

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och nämnden därmed ger
förvaltningen i uppdrag att korrigera ersättningsnivåerna i riktlinjerna så de överensstämmer
med Malmö stads nyligen fastställda arvodesregler/ersättningsnivåer samt, efter denna
förändring, godkänner riktlinjerna och att ger förvaltningen i uppdrag att årligen se över
ersättningsnivåerna i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 riktlinjer för ersättning till brukare vid möten och
uppdrag
Riktlinjer för ersättning till brukare vid möten och uppdrag

42

§

39

Riktlinjer för direktupphandling

FSN-2019-70
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ska, som upphandlande myndighet, besluta om riktlinjer för
direktupphandling.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Riktlinjer för direktupphandling.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Riktlinjer direktupphandling
Funktionsstödsförvaltningens riktlinjer för direktupphandling
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§

40

Information om brukarundersökning i personlig assistans

FSN-2019-99
Sammanfattning

Information kring den nationella brukarundersökningen inom enheten personlig assistans.
Förvaltningen berättar om förarbetet, genomförandet och resultatet i brukarundersökningen,
samt hur återkopplingen till brukare och medarbetare går till.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Information om brukarundersökning
Brukarundersökning Personlig assistans 2018
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§

41

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.
Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska
rapporteras till nämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag









Delegationsbeslut till februari
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-01-17
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-02-07
Delegationsbeslut gällande LSS - januari 2019
Delegationsbeslut gällande SoL - januari 2019
Delegationsbeslut gällande personuppgiftsbiträdesavtal med Inera AB
Delegationsbeslut - rapport över övriga inrapporterade ärenden inför FSN 190220
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§

42

Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Stadsrevisionen kommer att granska funktionsstödsnämnden och -förvaltningens arbete
gällande rättssäker avvikelsehantering. Syftet med granskningen är att bedöma om
avvikelsehanteringen är ändamålsenlig genom att bland annat undersöka rutiner för
synpunkt- och klagomålshantering, rutiner vid lex Sarah och lex Maria, om avvikelserutinerna
är kända av medarbetarna samt utreds och följs upp.
Funktionsstödsförvaltningen arbetar för tillfället med en Vinnovaansökan inom social
innovation. Medel för social innovation hos Vinnova kan sökas av företag, idéburna
organisationer eller offentlig verksamhet som har nya smarta lösningar som kan skapa
positiva samhällseffekter.
Det har inkommit önskemål från politiker i funktionsstödsnämnden om att besöka olika
verksamheter i samband med sina gruppmöten. Vill man besöka en verksamhet i samband
med sitt gruppmöte skickar man en förfrågan till nämndsekreterare Jesper Salö så samordnar
förvaltningen sedan verksamhetsbesöket. Om man har särskilda önskemål om verksamheter
man vill besöka kan man gärna skicka in dessa i god tid då vissa av förvaltningens
verksamheter behöver tid för att kunna planera in sådana besök.

