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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-03-22 09:00-13:00

Plats

Fänriksgatan

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)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)

Ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Vakans S (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
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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 Sapko Sinani (C) till justerare. Justering ska ske senast
fredagen den 29 mars 2019, klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Utbildning om Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

FSN-2019-482
Sammanfattning

I enlighet med det utbildningsprogram som antogs av funktionsstödsnämnden i januari 2019
ges en introducerande utbildning i hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag


3.

Hälso- och sjukvårdslag (2017_30)
Höjning av habiliteringsersättningen

FSN-2019-236
Sammanfattning

Brukare inom daglig verksamhet LSS i Malmö stad erhåller i nuläget habiliteringsersättning till
ett belopp om åtta kronor per timme. Förslag föreligger att från och med 1 maj 2019 höja
habiliteringsersättningen från åtta kronor i timmen till tolv kronor i timmen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden höjer habiliteringsersättningen från 8 kronor per timme till 12
kronor per timme från och med den 1 maj 2019.
Beslutsunderlag
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4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Höjning av habiliteringsersättningen
Avgift för kolonivistelse LSS

FSN-2018-806
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har sett över avgifter inom nämndens ansvarsområde. Nämnden
föreslår oförändrad avgift för kolonivistelse.
Förslag till beslut

1. Funtionsstödsnämnden godkänner föreslagen avgift för kolonivistelse och föreslår
kommunfullmäktige att fastställa avgiften för kolonivistelse på Vomb för barn 8-16 år till 800
kronor och för ungdomar 17-23 år till 1 200 kr.
Beslutsunderlag


5.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Avgift för kolonivistelse LSS
Utfallsrapport januari-februari 2019

FSN-2019-237
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en rapport över det ekonomiska utfallet för årets
första två månaderna. Rapporten innehåller en överblick över utfallet på förvaltningsnivå när
det gäller drift och investeringar samt en kortare analys av utfall och förväntad utveckling i
verksamheten.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Utfallsrapport januari-februari 2019

Beslutsunderlag



6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Utfallsrapport januari-februari 2019
Utfallsrapport januari-februari 2019
Utredning av upphandling av verksamhet som komplement till den
verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi

FSN-2019-225
Sammanfattning

I november 2018 gav funktionsstödsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda och initiera
en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om

4

offentlig upphandling (LOU). Förvaltningen föreslås nu ges i uppdrag att göra en fördjupad
utredning inför den vidare hanteringen av upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden
som komplement till den verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi.
Förvaltningen föreslås därefter återkomma till nämnden med förslag till vidare hantering.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen, i enlighet med det beslut kring upphandling av
boenden som fattades av nämnden 2018-11-28, i uppdrag att utreda den vidare hanteringen
för att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som
funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med
förslag om den vidare hanteringen för att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som
komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi.
Beslutsunderlag





7.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Vidare hantering inför upphandling av LSS- och
socialpsykiatriboenden
Beslut FSN-AU 190307 §68 - Utredning av upphandling av verksamhet som
komplement till den verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi
Beslut FSN 181128 §127 Medborgarförslag - Upphandling av LSS-boenden och
socialpsykiatriboenden i Malmö
Funktionsstödsnämnden svar på medborgarförslaget
Revidering av funktionsstödsnämndens delegationsordning

FSN-2018-1147
Sammanfattning

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Syftet med delegation är att avlasta
nämnden genom att överföra beslutanderätt i en fråga till ett utskott, en ledamot eller annan
lämplig instans. I januari 2019 fastställde funktionsstödsnämnden en delegationsordning
(version 2.0). Denna delegationsordning föreslås nu revideras genom att en punkt gällande
”Ansökan om ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar” läggs till.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslaget tillägg i delegationsordningen och delegerar
därmed till handläggare vid invandrarservice på arbetsmarknads- och socialförvaltningen att
ansöka om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar åt funktionsstödsnämnden.
2. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Revidering av funktionsstödsnämndens
delegationsordning
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8.

Funktionsstödsnämndens delegationsordning 190114, version 2.0
Återredovisning av medel för utvecklingsarbete 2018 inom jämställdhet,
antidiskriminering och barnrätt

FSN-2019-234
Sammanfattning

Kommunstyrelsens beviljar årligen medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering,
barnets rättigheter och nationella minoriteter. Funktionsstödsnämnden har under 2018
beviljats medel för fyra utvecklingsarbeten, dessa återredovisas nu.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner återredovisningen av medel för utvecklingsarbete 2018
inom jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt.
Beslutsunderlag






9.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190322
Redovisning av utvecklingsmedel barnrätt
Redovisning av utvecklingsmedel jämställdhet - våld i nära relation
Redovisning av utvecklingsmedel jämställdhetsintegrerad budgetstyrning
Redovisning av utvecklingsmedel HBTQ-certifiering
Kvalitetsberättelse 2018

FSN-2019-130
Sammanfattning

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras (SOSFS 2011:9). Denna
kvalitetsberättelse beskriver det kvalitetsarbete som har bedrivits under 2018 i
funktionsstödsnämnden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2018.
Beslutsunderlag



10.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Kvalitetsberättelse 2018
Kvalitetsberättelse 2018
Patientsäkerhetsberättelsen 2018
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FSN-2019-142
Sammanfattning

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast den 1 mars upprätta en
patientsäkerhetsberättelse avseende föregående kalenderår. Berättelsen ska beskriva hur
ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat, hur patientsäkerheten har följts upp genom
egenkontroller, hur risker har analyserat samt hur samverkan med aktuella aktörer har skett
för att förebygga vårdskador. Patientsäkerhetsberättelsen ska godkännas av
funktionsstödsnämnden senast under mars
månad.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen 2018.
Beslutsunderlag



11.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Patientsäkerhetsberättelse
Patientsäkerhetsberättelse 2018 Funktionsstödsnämnden
Sjukfrånvarostatistik 2018

FSN-2019-85
Sammanfattning

Föreliggande ärende är en redovisning och analys av sjukfrånvarostatistik för helår 2018 samt
av vilka åtgärder som genomförts under året i syfte att minska frånvaron. Eftersom
funktions-stödsförvaltningen bildades den 1 maj 2017 saknas motsvarande siffror för helår
2017. Jämförelse har därför skett för perioden maj – december.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av sjukfrånvarostatistik 2018.
Beslutsunderlag




12.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Sjukfrånvarostatistik 2018
Sjukfrånvaroanalys 2018
Handlingsplan minskad sjukfrånvaro 2018-2019
Arbetsskador och tillbud 2018

FSN-2019-86
Sammanfattning

Föreliggande ärende är en redovisning av arbetsskador och tillbud för helår 2018. Eftersom
funktionsstödsförvaltningen bildades den 1 maj 2017 finns det inte motsvarande siffror för
helår 2017 och jämförelse sker därför med perioden maj – december 2017.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av arbetsskador och tillbud 2018.
Beslutsunderlag



13.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Arbetsskador och tillbud 2018
Rapport arbetsskador och tillbud helår 2018
Frågor till Malmöpanelen våren 2019

FSN-2018-1255
Sammanfattning

Malmö stad har sedan 2008 byggt upp Malmöpanelen som ett verktyg för ökad närdemokrati
mellan medborgare och stadens politiker. Malmöpanelen består av cirka 1700 Malmöbor som
är representativa för invånarna i kommunen avseende kön, ålder och vilken del av staden
man bor i. Resultatet av undersökningen används som underlag inför politiska beslut och
resultaten offentliggörs även på Malmö stads hemsida www.malmo.se/panelen.
Genomförande av undersökningen sker ungefär två gånger om året beroende på de olika
nämndernas behov. Från nämnderna efterfrågas nu eventuella frågor till panelen inför våren
2019.
Funktionsstödsnämnden föreslås skicka in en fråga till Malmöpanelen våren 2019 gällande
tillgängligheten på Malmö stads hemsida (malmo.se) för personer med funktionsnedsättning
vad gäller stödfunktioner såsom talande webb, teckenspråk, lättläst och synanpassning.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslagen fråga till Malmöpanel våren 2019.
Beslutsunderlag






14.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Frågor till Malmöpanelen våren 2019
Förslag till frågor till Malmöpanelen våren 2019
Inbjudan till deltagande i Malmöpanelen , våren 2019
Informationsblad - Var med och påverka i Malmö
Malmöpanelen, frågor och resultat våren 2018
Nämndsbudget 2019 – nämndsmål och målindikatorer

FSN-2019-5
Sammanfattning

Nämndsbudgeten består av budget och mål för verksamheten 2019. Budgetdelen beslutades
på nämndens sammanträde i februari. Detta ärende består av nämndsmål och målindikatorer.
Mål och indikatorer har tidigare diskuterats bland annat på funktionsstödsnämndens internat
den 7 och 8 februari.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Nämndsbudget 2019 - nämndsmål och
målindikatorer.
Beslutsunderlag



15.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Nämndsbudget, mål och indikatorer 2019
Nämndsbudget 2019 - Nämndsmål och målindikatorer
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2019-101
Sammanfattning

I ärendet redovisas inkomna, upprättade och utgående skrivelser som registrerats på
funktionsstödsförvaltningen inför dagens sammanträde.
Förslag till beslut

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












16.

Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Motion av Magnus Olsson (SD) avseende maxgräns för antalet uppdrag för god
man
Motion av Jonna Böhler (FI) om höjd habiliteringsersättning i Malmö
Riktlinje Anställning i Malmö stad
Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Patientnämnden Skåne och Malmö
stad, FSN-2018-1298
Miljöredovisning 2018 - Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Rapport kring domar och tillsyner på FSF 2018_Del 2 (1 juli - 31 december)
Ansökan till Vinnova gällande App-oteket
Ansökan till Vinnova gällande Digital Aktivitetscoach och app Malmö
Protokoll förvaltningsrådet 2019-02-11
Protokoll förvaltningsrådet 2019-03-07
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.

9

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

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag






17.

Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Delegationsbeslut
Protokoll från FSN-AU 190307
Delegationsbeslut enligt LSS - februari 2019
Delegationsbeslut enligt SoL - februari 2019
Delegationsbeslut - övriga inrapporterade beslut inför FSN 190322
Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Information från förvaltningen om aktuella händelser inom verksamheten och
funktionsstödsområdet.

