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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

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

Plats

Fänriksgatan

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Elin Kramer (S)
Margareta Håkansson (M) §§51-59 ersätter Sapko Sinani (C)
Halid Osman (C) §§43-50 ersätter Sapko Sinani (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M) §§43-50
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Christina Ekdahl (personalföreträdare SACO) §§43-51, §§53-59
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Ingegerd Kling (stadsjurist) §§43-44
Mihaela Covaciu (controller, ekonomiavdelningen) §47
Helena Paulsson (utvecklingssekreterare) §50
Ann-Helen Westerdahl (utvecklingssekreterare) §50
Alexandra Emanuelsson (utvecklingssekreterare) §51
Katarina Flyckt (medicinskt ansvarig sjuksköterska) §52
Christina Ekdahl (medicinskt ansvarig för rehabilitering) §52

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Lisbeth Persson Ekström
(SD)

…………………………………

2

Catharina Edgren (HR-konsult) §§53-54
Åhörare från allmänheten §§43-56
Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Justeringen

2019-03-29

Protokollet omfattar

§§43-59
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ÄRENDELISTA
§43
§44
§45
§46
§47
§48
§49
§50
§51
§52
§53
§54
§55
§56
§57
§58
§59

Val av justerare
Utbildning om Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Höjning av habiliteringsersättningen
Avgift för kolonivistelse LSS
Utfallsrapport januari-februari 2019
Utredning av upphandling av verksamhet som komplement till den verksamhet
som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi
Revidering av funktionsstödsnämndens delegationsordning
Återredovisning av medel för utvecklingsarbete 2018 inom jämställdhet,
antidiskriminering och barnrätt
Kvalitetsberättelse 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2018
Sjukfrånvarostatistik 2018
Arbetsskador och tillbud 2018
Frågor till Malmöpanelen våren 2019
Nämndsbudget 2019 – nämndsmål och målindikatorer
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Delegationsbeslut
Information från förvaltningen
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§

43

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser Lisbeth Persson Ekström (SD) till justerare. Justering ska
ske senast den 29 mars 2019 klockan 12:00.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Halid Osman (C) kommer
att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 1)
Beslutsunderlag




Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Beslut FSN 190322 §43 - Val av justerare

Bilaga 1 FSN 190322 §43
5

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-03-22
Ärende: FSN 2018-1146: Val av justerare
Moderaterna och Centerpartiet vill lyfta vikten kring protokoll och justeringsförfarande efter
förra mötets protokolljustering då protokollet inte återgav den faktiska beslutsgången. Svar
som att protokollet skulle vara acceptabelt eller mer rättvisande hör inte till saken. Ett
protokoll ska återge mötet och besluten och står inte tolkningsbart för politiska skillnader. Det
är genom yrkande, omröstning och beslutsgång man har möjlighet att påverka vad som sedan
återges och därigenom påvisa sina politiska ställningstagande. Utifrån detta känner vi en viss
oro kring den demokratiska processen och vill därför förtydliga att alla justeringar ska skickas
öppet till samtliga justeringspersoner och att nämndssekreteraren då även får ta på sig
ansvaret för att protokollets första utkast återger sanningen.
I protokollet från nämndssammanträde 20190220 var det av särskilt stor vikt då beslutsgången
ändrades när resultatet inte var förenligt med de styrandes förslag. På så sätt ändrade man ett
redan taget beslut utan att riva upp det eller låta nämnden ta ställning. För att opposition och
medborgare ska ha någon möjlighet att beakta rättssäkerhet och beslutets giltighet är det
därför ytterst viktigt att protokollen är korrekta.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Halid Osman (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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§

44

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).
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





Hälso- och sjukvårdslag (2017_30)
Beslut FSN 190322 §44 - Utbildning om Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Presentation av Ingegerd Kling - Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
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§

45

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.
Beslut

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




G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Höjning av habiliteringsersättningen
Beslut FSN 190322 §45 - Höjning av habiliteringsersättningen
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§

46

Avgift för kolonivistelse LSS

FSN-2018-806
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har sett över avgifter inom nämndens ansvarsområde. Nämnden
föreslår oförändrad avgift för kolonivistelse.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden 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 kronor.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







UPPDATEAD G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Avgift för kolonivistelse LSS
Tjänsteanteckning kring uppdaterad tjänsteskrivelser
G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Avgift för kolonivistelse LSS
Broschyr - Välkommen till Vombsjögårdens kollo
Beslut FSN 190322 §46 - Avgift för kolonivistelse LSS
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§

47

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Utfallsrapport januari-februari 2019
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 2)
Lisbeth Person Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att lämna ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Utfallsrapport januari-februari 2019
Beslut FSN 190322 §47 - Utfallsrapport januari-februari 2019
Utfallsrapport januari-februari 2019
Presentation av Mihaela Covaciu - Utfallsprognos

Bilaga 2 FSN 190322 §47
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-237
Ärende: 05. Utfallsrapport januari-februari 2019
190220 antogs en budget för funktionsstödsnämnden 2019 (§29). För Vänsterpartiet är det
en självklarhet att en budget tydligt, på avdelningsnivå, visar hur ekonomiska medel
fördelas. Vänsterpartiet var helt ensamma i den åsikten och röstades ner när vi yrkade
återremiss för att möjliggöra för funktionsstödsförvaltningen att återkomma med en
tydligare budget för funktionsstödsnämnden att ta ställning till. När nu så en utfallsrapport
presenteras så är den tämligen tandlös eftersom vi som politiker inte har någon aning om
hur medel är fördelade inom förvaltningen. Vänsterpartiet vill således än en gång framföra
kritik på transparensen i funktionsstödsförvaltningens ekonomi.
Malmö 2019-03-22
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

Bilaga 3 FSN 190322 §47
11

Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20190322
Ärende: 5: FSN-2019-237

Utfallsrapport januari-februari 2019

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-februari visar ett trevligt positivt resultat.
En budget i balans är i sig väldigt eftersträvansvärt.
Tyvärr har detta resultat inneburit en neddragning av vissa verksamheter såsom
personlig assistans och olika former av boende. Det går att dra ner till en viss nivå
men den enskildes säkerhet får aldrig äventyras. En budget i balans av den styrande
minoriteten ser, i dagsläget, ut att dra ner på just säkerheten.
Säkerheten ska garanteras genom att tillsätta vakanta tjänster med outbildad
personal. Detta kräver att de utbildade på ett tryggt sätt kan kompensera för och
informera dessa medarbetare så inget oförutsett händer.
Vi Sverigedemokrater känner oro inför detta då det aldrig går att planera för allt.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)
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§

48

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
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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut kring
upphandling av boenden som fattades 2018-11-28 (FSN-2018-829), i uppdrag att utreda och
återkomma till nämnden med en behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och
konsekvensanalys samt förslag till vidare hantering för att upphandla LSS- och
socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden
bedriver i egen regi, i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden, senast
vid nämndsammanträdet 2019-06-18, med förslag till vidare hantering.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att föreliggande förslag ska justeras och att nämnden istället
ska besluta enligt följande:
1. Funktionsstödsnämnden ger funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut kring upphandling av
boenden som fattades 2018-11-28 (FSN-2018-829), i uppdrag att utreda och återkomma till nämnden
med en behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och konsekvensanalys samt förslag till vidare hantering
för att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som
funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi, i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden, senast vid
nämndsammanträdet 2019-06-18, med förslag till vidare hantering.
Nils Karlsson (MP) yrkar bifall till Kursars (L) förslag till beslut.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar bifall till Kursars (L) förslag till beslut.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att funktionsstödsnämnden ska upphäva det beslut som
nämnden fattade 2018-11-28 (§127) om att ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att
utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet
med lagen om offentlig upphandling (FSN-2018-829).
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Dels Kursars (L) förslag att ge funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut kring
upphandling av boenden som fattades 2018-11-28 (FSN-2018-829), i uppdrag att utreda och
återkomma till nämnden med en behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och
konsekvensanalys samt förslag till vidare hantering för att upphandla LSS- och
socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden
bedriver i egen regi, i enlighet med lagen om offentlig upphandling samt att återkomma till
nämnden, senast vid nämndsammanträdet 2019-06-18, med förslag till vidare hantering.
Dels Gustafssons (V) förslag att upphäva beslutet som nämnden fattade 2018-11-28 om att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av
LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L) förslag till beslut.
Carin Gustafsson (V) begär omröstning (votering) i frågan. Ordförande meddelar att
omröstning är begärd och kommer att genomföras.
I omröstningen utgör Kursars (L) förslag till beslut JA och Gustafssons förslag till beslut
NEJ.
Resultatet av omröstningen får Kursars (L) förslag till beslut 12 röster och Gustafssons (V)
förslag 1 röst och ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kursars (L) förslag
och därmed ger funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut kring upphandling av
boenden som fattades 2018-11-28 (FSN-2018-829), i uppdrag att utreda och återkomma till
nämnden med en behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och konsekvensanalys samt
förslag till vidare hantering för att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som
komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi, i enlighet med
lagen om offentlig upphandling samt ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden,
senast vid nämndsammanträdet 2019-06-18, med förslag till vidare hantering.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 4)
Reservationer och särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 5)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Halid Osman (C) kommer
att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 6)
Nils Karlsson (MP) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 7)
Beslutsunderlag




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
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Beslut FSN 181128 §127 Medborgarförslag - Upphandling av LSS-boenden och
socialpsykiatriboenden i Malmö
Funktionsstödsnämnden svar på medborgarförslaget
Beslut FSN 190322 §48 - Utredning av upphandling av verksamhet som
komplement till den verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi

Bilaga 4 FSN 190322 §48

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-03-22

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §47

Utredning av upphandling av verksamhet som komplement till den verksamhet som
funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi, FSN-2019-225

Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 4 - Omröstning kring utredning av upphandling av verksamhet som komplement till den
verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi
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
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Ingrid Kristina Andersson (S), Ersättare
Halid Osman (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
12

1

0

15

Bilaga 5 FSN 190322 §48
16

Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-225
Ärende: 06. Utredning av upphandling av verksamhet som komplement till den
verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi.
Vänsterpartiet anser att bostad med särskild service enligt LSS (oavsett personkrets) skall
hanteras av Malmö kommun i egen regi. Att privata företag ska göra vinst på vår
gemensamma skattefinansierade välfärd anser Vänsterpartiet avskyvärt.
Privata bolag har sämre villkor för anställda och jakten på vinst leder till sämre kvalitet för
brukarna. Vinst som görs återinvesteras inte i verksamheten utan går till aktieutdelningar,
uppköp av andra verksamheter och VD-löner. Kvinnors underavlönade arbete ger vinster åt
ägarna, som för det mesta är män. Funktionsstödsförvaltningen har vid ett upprepat antal
tillfällen noterat brister i kvalitet inom den egna förvaltningen men insynen och åtgärderna i
privata bolags arbete med t.ex. kvalitet, kompetensutveckling och rekrytering är allt som
oftast betydligt mer bristfällig.
Enligt Kommunals rapport ”Så mycket bättre” (2018) har anställda inom Kommunals
avtalsområde hos privata utförare lägre löner, lägre personaltäthet, lägre andel
tillsvidareanställda, fler deltidstjänster, färre med rätt kompetens jämfört med offentlig
sektor. Personal upplever sig mindre nöjda, ha mindre inflytande och vara mindre
motiverade på sitt arbete. För Vänsterpartiet är det helt ofattbart att ens utreda en
upphandling; vår ambition är istället en förbättrad arbetsmiljö med högre grundbemanning,
trygga anställningar, heltid som norm, god kompetensutveckling och mer inflytande på
arbetsplatsen för arbetstagarna.
Vid behov avropar funktionsstödsnämnden enskilda platser via upphandlade ramavtal.
Dessa placeringar är kostsamma och leder till lidande för brukaren när det privata bolaget
säger upp placeringen när de inser att de inte kommer kunna göra tillräcklig vinst. Brukare
som är i behov av struktur, kompetent personal, stabilitet får exakt det motsatta. Vi vet
alltså med god historik hur det går när privata utförare tar emot brukare från förvaltningen.
Varför ska privata utförare ens utredas när vi redan vet hur fel det kan gå? Detta är inte att
uppfylla intentionerna i LSS!
Vänsterpartiet yrkade således att funktionsstödsnämnden skulle upphäva det beslut som
nämnden fattade 2018-11-28 (§127) om att ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att
utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet
med lagen om offentlig upphandling. När vårt yrkande inte bifölls reserverade vi oss.

Bilaga 5 FSN 190322 §48
17

Vänsterpartiet
Malmö 2019-03-22
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

Bilaga 6 FSN 190322 §48
18

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-03-22
Ärende: FSN 2019-225: Utredning av upphandling av verksamhet som
komplement till den verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i
egen regi
Utifrån att ärendet föranlett flertalet diskussioner kring förtydligande av begrepp inför beslut
vill Moderaterna och Centerpartiet med ett yttrande klargöra vårt ställningstagande.
Det nämndbeslut som ligger till grund för detta ärende fastslår att nämnden ska utreda och
initiera en kravställd upphandling enligt LOU. Då det beslutet ansågs otydligt från
förvaltningens sida behövde det tydliggöras genom kompletterande beslut i enlighet med
upphandlingsförfarandet. Detta ärende specificerar således zon 1 i inköpsprocessen
(upphandlingsmyndigheten) inom vilket man förbereder den kommande upphandlingen. I
beslutet har nämnden även fastställt ett datum för att processen ej ska dra ut på tiden och
således orsaka mer skada för de malmöbor som väntar i bostadskö med gynnandebeslut eller
har särskilda behov och/eller önskemål som staden ej kan tillgodose i egen regi.

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

Bilaga 7 FSN 190322 §48
19

Särskilt yttrande i ärende FSN-2019-225: Utredning av upphandling av verksamhet som
komplement till den verksamhet som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi
Miljöpartiet de Gröna ser det som positivt att vi tar steg mot att få in mer mångfald och fler utförare inom
LSS och socialpsykiatri. Vi hoppas på en skyndsam process och att vi snart har en konkret kravställd
upphandling av boenden att ta ställning till - både för att få ner väntetiderna och för att ge ett bredare utbud.
Vi utgår, förhoppningsvis inte naivt, ifrån att den nya utredningen inte är ett försök att kringgå tidigare beslut
och avstå från att öppna upp för andra utförare än kommunen.
Nils Karlsson med instämmande av Madeleine Fraser
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§

49

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.
Beslut

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

Integrationscenter på arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF)
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Revidering av funktionsstödsnämndens
delegationsordning
Tjänsteanteckning kring revidering av delegationsordningen
Funktionsstödsnämndens delegationsordning 190114, version 2.0
Beslut FSN 190322 §49 - Revidering av funktionsstödsnämndens
delegationsordning
Funktionsstödsnämndens delegationsordning 190322, version 2.1
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§

50

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.
Beslut

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

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 8)
Beslutet skickas till

Anders Eriksson, ansvarig samordnare på stadskontoret
Beslutsunderlag









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
Beslut FSN 190322 §50 - Återredovisning av medel för utvecklingsarbete 2018
inom jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt
Presentation av utvecklingsarbete 2018 FSN 190322

Bilaga 8 FSN 190322 §50
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-234
Ärende: 08. Återredovisning av medel för utvecklingsarbete 2018 inom jämställdhet,
antidiskriminering och barnrätt
För Vänsterpartiet är det glädjande att funktionsstödsförvaltningen bedriver
utvecklingsarbete som kommer såväl anställda och brukare till gagn! Vänsterpartiet må inte
dela ambitionen att utses till priset bästa LSS-kommun före 2022 ska vara vägledande för allt
arbete inom förvaltningen men dessa utvecklingsarbeten är en god grund för att förbättra
Malmö stads arbete med individens rätt till ett gott och självständigt liv, självbestämmande
och personlig integritet med full delaktighet i samhället.
Vänsterpartiet vill dock framföra en oro för hur resultat av utvecklingsarbetet förs vidare.
Det HBTQ-certifierade LSS-Boendets personal ska tex föra vidare det de har lärt sig till andra
LSS-boenden. Hur då undrar Vänsterpartiet? När har de anställda tid med det med tanke på
den redan låga grundbemanningen? Varför arbetade inte funktionsstödsförvaltningen in det
i sitt förslag till nämndsmål för 2019?
Vänsterpartiet ser även på oro på en utveckling där anställda förväntas fortbilda sig på sin
fritid och sedan få det tillgodoräknat som inarbetad arbetstid. Kompetensutveckling ska ske
på betald arbetstid, inte på fritiden!
Malmö 2019-03-22
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

51

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 9)
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Kvalitetsberättelse 2018
Tjänsteanteckning kring uppdaterad kvalitetsberättelse
Uppdaterad Kvalitetsberättelse 2018
Kvalitetsberättelse 2018
Beslut FSN 190322 §51 - Kvalitetsberättelse 2018
Kvalitetsberättelse 2018

Bilaga 9 FSN 190322 §51
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-130
Ärende: 09. Kvalitetsberättelse 2018
Vänsterpartiet har tagit del av en välskriven kvalitetsberättelse men ställer sig frågande till
varför IVOs svar på de 23 inanmälda allvarliga missförhållandena/risker för allvarliga
missförhållanden inte redovisas. Till kommande kvalitetsberättelser önskar vi, om så är
möjligt, att även detta IVOs svar redovisas.
Malmö 2019-03-22
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

52

Patientsäkerhetsberättelse 2018

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 10)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Patientsäkerhetsberättelse
Beslut FSN 190322 §52 - Patientsäkerhetsberättelse 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2018 Funktionsstödsnämnden

Bilaga 10 FSN 190322 §52
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-142
Ärende: 10. Patientsäkerhetsberättelse 2018
Vänsterpartiet har tagit del av en välskriven patientsäkerhetsberättelse men oroas starkt av
den bristande journalföringen. Vänsterpartiet undrar huruvida det är av förvaltningen
anställda sjuksköterskor eller sjuksköterskor från bemanningsföretag som står för den
bristande journalföringen men inget svar kunde ges. För Vänsterpartiet är det önskvärt att
förvaltningen i minsta möjligaste mån använder sig av bemanningsföretag men i de fall så
måste göras är det allra minsta krav som kan ställas att bemanningsföretagen ser till att
deras personal kan journalföra på ett korrekt sätt!
Vänsterpartiet ser fram emot att ta del av resultaten av utvecklingsområden för 2019 med
särskilt fokus, utöver en förbättrad journalföring, på hantering av medicintekniska
produkter, förbättrad samverkan med andra vårdgivare och delegeringsprocessen - allt med
brukarens bästa i åtanke!
Malmö 2019-03-22
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

53

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
funktionsstödsförvaltningen bildades den 1 maj 2017 saknas motsvarande siffror för helår
2017. Jämförelse har därför skett för perioden maj – december.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av sjukfrånvarostatistik 2018.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Margareta Håkansson
(M) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 11)
Carin Gustafsson (V) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 12)
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Sjukfrånvarostatistik 2018
Sjukfrånvaroanalys 2018
Handlingsplan minskad sjukfrånvaro 2018-2019
Beslut FSN 190322 §53 - Sjukfrånvarostatistik 2018

Bilaga 11 FSN 190322 §53
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2019-03-22
Ärende: FSN 2019-85: Sjukfrånvarostatistik 2018
Moderaterna önskar att förvaltningen tar fram sjukfrånvarostatistik fördelat per arbetsplats för
att tydligare fånga upp orsaker till förändringar i statistik och således personalens mående. För
att kunna följa statistiken och jämföra mellan år vill Moderaterna inte ersätta nuvarande
förfarande utan enbart komplettera befintlig statistik med en fördjupad bild.
Moderaterna tror inte att sjukdom och arbetsskador huvudsakligen är kopplade till särskild
yrkeskategori utan övervägande till arbetsmiljö. Utifrån detta menar vi att en fördjupad bild är
av relevans vad gäller åtgärder för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och minska
sjukfrånvaron. Vi är medvetna om att siffrorna från små enheter kan vara låga och inte anses
statistiskt representativa men eftersom kvalitet och arbetsmiljö går under nämndens ansvar
behövs också en transparens och en medvetenhet kring hur personalen mår på vardera enhet.
Detta är väsentligt både vad gäller höga och låga sjukfrånvarosiffror för att nämnden ska
kunna ta relevanta beslut, prioritera och planera målarbete och för förvaltningen i arbetet med
att sätta in snabba och effektiva åtgärder för att förbättra medarbetarnas tillvaro samt kunna
sprida det systematiska arbetsmiljöarbete som fungerar. En funktionsstödsförvaltning med
välmående personal kommer också bidra med högre kvalitet för malmöborna i våra
verksamheter.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 12 FSN 190322 §53
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-85
Ärende: 11. Sjukfrånvarostatistik 2018
2018 är funktionsstödsnämndens första hela kalenderår som sjukfrånvarostatistik kan
redovisas. Vänsterpartiet uppskattar att ha fått ta del av den analys som har gjorts.
Vänsterpartiet ser med fortsatt oro på att sjukfrånvaron inom funktionsstödsförvaltningen
ligger över den genomsnittliga sjukfrånvaron i Malmö Stad. Rapporten inleds med
”Funktionsstödsförvaltningens verksamheter har traditionellt en hög sjukfrånvaro…” och
Vänsterpartiet vill varna för att ett sådant språkbruk kan ses som normerande när
ambitionen är skapa en lägre sjukfrånvaro. Att ett arbete inom LSS per definition skulle leda
till högre sjukfrånvaro tror inte Vänsterpartiet på, det är på förutsättningarna på
arbetsplatserna, och inte själva yrket i sig, som fokus bör ligga. Som en av Kommunals
företrädare ofta säger; ”Vi älskar våra arbeten, men inte våra arbetsvillkor”.
Vänsterpartiet önskar igen framhålla att handlingsplanen för minskad sjukfrånvaro till stor
del handlar om förebyggande arbete av psykosocial art. Vänsterpartiet önskar framföra oro
kring att fysiska skador såsom att utsättas för många tillbud och/eller få arbetsskada på sikt
kan leda till psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.
Malmö 2019-03-22
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

54

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av arbetsskador och tillbud 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 13)
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Arbetsskador och tillbud 2018
JUSTERAD Rapport arbetsskador och tillbud helår 2018
Rapport arbetsskador och tillbud helår 2018
Beslut FSN 190322 §54 - Arbetsskador och tillbud 2018

Bilaga 13 FSN 190322 §54
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-86
Ärende: 12. Arbetsskador och tillbud 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 2019-03-22
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

55

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden korrigerar föreslagen fråga nummer tre till Malmöpanel våren
2019 så att den lyder "Vad tycker du om tillgänglighetsfunktionerna på malmo.se?"
2. Funktionsstödsnämnden lägger till en fråga till Malmöpanel våren 2019 som lyder "Vad
skulle du tycka om det öppnade ett LSS-boende i närheten av ditt hem?
2. Funktionsstödsnämnden godkänner, med föreslagen korrigering och tillägg, frågorna till
Malmöpanel våren 2019.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska göra en redaktionell förändring i fråga tre så att
den formuleras:
Vad tycker du om tillgänglighetsfunktionerna på malmo.se?
Nils Karlsson (MP) yrkar på att funktionsstödsnämnden även ska ställa en fråga i
Malmöpanelen våren 2019 om Malmöbornas inställning till LSS-gruppbostäder i deras
bostadsområden. Karlsson (MP) föreslår följande fråga och svarsalternativ:
Vad skulle du tycka om det öppnade en LSS-bostad i närheten av ditt hem? Med svarsalternativen:
1. Mycket dåligt. 2. Ganska dåligt. 3. Varken bra eller dåligt. 4. Ganska bra. 5. Mycket bra.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till Karlssons (MP) föreslagna fråga till Malmöpanelen våren
2019.
Beslutsgång

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att en enig nämnd, efter
beslutad korrigering och med tillägg av en ytterligare fråga kring Malmönornas inställning till
LSS-boenden, godkänner frågorna till Malmöpanel våren 2019.
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Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag









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
Beslut FSN 190322 §55 - Frågor till Malmöpanelen våren 2019
Funktionsstödsnämndens frågor till Malmöpanelen våren 2019
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§

56

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner, med bifallna tillägg och korrigeringar, Nämndsbudget
2019 - nämndsmål och målindikatorer.
Yrkanden

Gharib Aly (M) yrkar på att nämnden under målområde 2 - En stad för näringsliv och
arbete - ska lägga till ett åtagande om ”att utveckla processen för att uppfylla målindikatorn
om antalet anställningar som funktionsstödsförvaltningen tillhandahåller och förmedlar till
personer inom daglig verksamhet.”
Gharib Aly (M) yrkar på att nämnden under målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor under målindikator "Sjukfrånvaro" ska ändra målvärdet från 7,3% till 7,0%.
Nils Karlsson (MP) yrkar på att nämnden under målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad under målindikator "Andel miljömärkta varor" ska ändra målvärdet från 55% till 70%.
Nils Karlsson (MP) yrkar på att nämnden under målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad under målindikator "Andel kemikalier som är miljömärkta" ska ändra målvärdet från 70% till
80%.
Nils Karlsson (MP) yrkar på att nämnden under målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad under målindikator "Antal korta taxiresor (under 4 kilometer)" ska ändra målsättningen från
15% till 20% och att målvärdet korrigeras i enlighet med denna förändring.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under målområde 9 - En stad med bra
arbetsvillkor - ska lägga till målindikatorn "Antal ofrivilligt deltidsanställda" med målvärdet
"0" och nämnden lägger till följande planeringskommentar:
"Medarbetare som önskar utökad tjänstgöringsgrad anmäler detta via en blankett. Indikatorn avser antal
medarbetare som lämnat önskemål via blanketten. Respektive enhet och avdelning som har ofrivilligt
deltidsanställda jobbar med frågan med stöd av HR-avdelningen"
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under målområde 9 - En stad med bra
arbetsvillkor - ska lägga till målindikatorn "Andel timavlönade timmar" med målvärdet "högst
10%" och att nämnden lägger till följande planeringskommentar:
"Statistik kring andelen timavlönade i varje verksamhet tas fram varje månad och analyseras vid
uppföljningsmöten. Indikatorn följs upp vid delårsrapport och årsanalys."
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att nämnden under målområde 6 - En trygg stad -
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ska lägga till en målindikator gällande transporten av personal i olika utsatta område i staden,
detta då att cykla runt i vissa områden som inte ens posten vill dela ut i post i kan kännas
väldigt osäkert. För att öka trygghetskänslan bör personal få åka tjänsteresa. På andra mindre
utsatta område kan effektiviteten ökas, genom att använda elcykel i stället för vanlig cykel.
Roko Kursar (L) yrkar avslag på Persson Ekströms (SD) föreslagna tillägg under målområde
6 - En trygg stad.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att nämnden under målområde 9 - En stad med bra
arbetsvillkor - ska lägga till en målindikator gällande att personalen bör vara mer delaktig i att
lägga sitt schema. Att vara delaktig i detta och styra upp både sitt liv och sin arbetstid gynnar
på sikt och kan hjälpa till att skapa balans i livet för den enskilda. Detta kan inverka positivt
på sjukfrånvaron.
Roko Kursar (L) yrkar avslag på Persson Ekströms (SD) föreslagna tillägg under
målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns nio (9) föreslagna tillägg och korrigeringar till Nämndsbudget
2019 - nämndsmål och målindikatorer.
Ordförande föreslår en beslutsgång där förslagen hanteras var för sig och där nämnden tar
ställning till om man ska bifalla eller avslå de olika förslagen. Nämnden godkänner den
föreslagna beslutsgången.
Efter att ha prövat samtliga förslag finner ordförande att nämnden:
• Bifaller Alys (M) förslag om ett ytterligare åtagande under målområde 2 - En ekologiskt
hållbar stad - "att utveckla processen för att uppfylla målindikatorn om antalet anställningar
som funktionsstödsförvaltningen tillhandahåller och förmedlar till personer inom daglig
verksamhet".
• Bifaller Alys (M) förslag under målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor - om att ändra
målvärdet för "Sjukfrånvaro" från 7,3% till 7,0%
• Bifaller Karlssons (MP) förslag under målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad - om att
ändra målvärdet för "Andel miljömärkta varor" från 55% till 70%
• Bifaller Karlssons (MP) förslag under målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad - om att
ändra målvärdet för "Andel kemikalier som är miljömärkta" från 70% till 80%
• Bifaller Karlssons (MP) förslag under målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad - om att
ändra målsättningen för "Antal korta taxiresor (under 4 kilometer)" från 15% till 20% och att
målvärdet korrigeras i enlighet med denna förändring.
• Bifaller Carin Gustafsson (V) förslag under målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor om att lägga till en målindikator kring "Antal ofrivilligt deltidsanställda" inklusive
föreslaget målvärde och planeringskommentar.
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• Bifaller Carin Gustafsson (V) förslag under målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor om att lägga till en målindikator kring "Andel timavlönade timmar" inklusive föreslaget
målvärde och planeringskommentar.
• Avslår Lisbeth Persson Ekström (SD) förslag under målområde 6 - En trygg stad - om
en målindikator gällande transporten av personal i olika utsatta område i staden.
• Avslår Lisbeth Persson Ekström (SD) förslag under målområde 9 - En stad med bra
arbetsvillkor - om en målindikator gällande att personalen bör vara mer delaktig i att lägga sitt
schema.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att lämna in ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 14)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Nämndsbudget, mål och indikatorer 2019
Nämndsbudget 2019 - Nämndsmål och målindikatorer
Bilaga - Koppling mellan FNs globala mål och nämndsmål
Beslut FSN 190322 §56 - Nämndsbudget 2019 – nämndsmål och målindikatorer
Nämndsbudget 2019 - Funktionsstödsnämnden (slutversion)

Bilaga 14 FSN 190322 §56
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20190322
Ärende: 14: FSN-2019-5

Nämndsbudget 2019 - Nämndsmål och indikatorer
Vi Sverigedemokrater anser att ett ytterligare tydliggörande behövs till dessa mål.
Gällande område 6. Här vill vi införa som målindikator följande:
Vi anser detta ska omfatta transporten av personal i olika utsatta område i staden. Att
cykla runt i vissa områden som inte ens Posten vill dela ut i post i, kan kännas väldigt
osäkert. För att öka trygghetskänslan bör personal få åka tjänsteresa. På andra
mindre utsatta område kan effektiviteten ökas, genom att använda elcykel i stället för
vanlig cykel.
Gällande område 9. Här vill vi införa som målindikator följande:
Vi anser vi att personalen bör vara mer delaktig i att lägga sitt schema. Att vara delaktig i detta och styra upp både sitt liv och sin arbetstid gynnar på sikt och kan hjälpa
till att skapa balans i livet för den enskilda. Detta kan inverka positivt på sjukfrånvaron.
Vi Sverigedemokrater yrkade på ovanstående men då det inte bifölls vill vi ändå
lämna vår åsikt på detta vis. Detta vill vi för att påvisa och understryka att vi önskar
att de anställda i staden ska känna trygghet i att vara anställda i just Malmö stad.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)
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§

57

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2019-101
Sammanfattning

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

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














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
Beslut FSN 190322 §57 - Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
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§

58

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








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
Beslut FSN 190322 §58 - Delegationsbeslut
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§

59

Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beviljat funktionsstödsnämnden 668 200 kronor för att
stärka förvaltningens arbete med barnets rättigheter. Förvaltningen arbete med barnet
rättigheter kommer i enlighet med ansökan att ske inom tre områden a) kommunikation och
delaktighet för barn med funktionsnedsättning, b) kunskap och kompetens om barnets
rättigheter samt c) dialog med, och stöd till, anhöriga till barn med funktionsnedsättning.
Förvaltningen har skickat två ansökningar till Vinnova kring välfärdsteknologilösningar
riktade till förvaltningens målgrupp. Den ena ansökan gäller ”App-oteket”, ett digitalt
hjälpmedel för att kategorisera och underlätta sökandet bland relevanta hjälpmedelsappar
utifrån brukarens behov. Den andra ansökan avser ”Digital aktivitetscoach”, och är en app
som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Appen samlar utbudet av aktiviteter och
verksamheter riktade till målgruppen med syftet att förenkla att hitta olika aktiviteter och
gemenskaper som anordnas av Malmö stad och ideella organisationer i Malmö.
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.
Arbetsmiljöverket kommer att göra en särskild tillsyn med anledning av förtroendevalda
politikers uppdrag som arbetsgivare. Man kommer att inleda med att under 2019 träffa
politiker (och tjänstepersoner) i ett antal kommuner och regioner för att informera om deras
ansvar som arbetsgivare samt beskriva hur förtroendevalda politiker kan hantera sitt ansvar
för arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar.
Beslutsunderlag
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