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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-05-24 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Ordförande

Roko Kursar (L)

Ledamöter

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

Ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (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

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

Val av justerare

FSN-2018-1146
Sammanfattning

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

1. Funktionsstödsnämnden utser Anna Larsson (V) till justerare. Justering ska ske senast
fredagen den 31 maj 2019, klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Bengt Westerberg - Om intentionerna med lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)

FSN-2019-891
Sammanfattning

Bengt Westerberg, socialminister 1991-1994 och drivande vid införandet av lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, håller ett föredrag om bakgrunden och intentionerna
med reformen.
3.

Ekonomisk prognos 2019

FSN-2019-771
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram Ekonomisk prognos 2019 för perioden januariapril 2019. Det prognostiserade resultatet för helåret 2019 är en budget i balans.
Förvaltningen redovisar även det arbete som pågår avseende effektiviseringar samt status för
nämndens arbete med måluppföljning.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk prognos 2019.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Ekonomisk prognos 2019
Ekonomisk prognos 2019 - Funktionsstödsnämnden
Bilaga till ekonomisk prognos 2019 - Förvaltningens arbete med effektiviseringar
Bilaga ekonomisk prognos 2019 - Verksamhetsmått funktionsstödsnämnden
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4.

Bilaga ekonomisk prognos 2019 - Status måluppföljning
Budgetskrivelse 2020

FSN-2019-770
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2020.
Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför
deras beredning av förslag till budget 2020 som beslutas av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Budgetskrivelse 2020.

Beslutsunderlag



5.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Budgetskrivelse 2020
Budgetskrivelse 2020 - Funktionsstödsnämnden
Uppföljning internkontrollplan 2019

FSN-2019-775
Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2019 i samband med ekonomisk prognos för
funktionsstödsnämnden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan 2019.
Beslutsunderlag



6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - uppföljning internkontrollplan 2019
Uppfoljning internkontrollplan 2019
Remiss angående Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen
allmän visstid

FSN-2019-504
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över motion av Emma-Lina Johansson (V)
och Anders Andersson (V) om ett jämställd Malmö 2020 – Slopa anställningsformen allmän
visstid. I motionen lyfts Malmö stads vision att Malmö år 2020 ska vara jämställd och fri från
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diskriminering som arbetsgivare. Vidare föreslås att Malmö stad inte ska använda allmän
visstid som anställningsform
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
besvarad.
Beslutsunderlag






7.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Motion allmän visstid
Förslag till yttrande FSN 190524 - Motion allmän visstidsanställning
Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt
Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Följebrev Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om
ett jämställt Malmö 2020
Remiss angående Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
(utställningsförslag)

FSN-2019-400
Sammanfattning

Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av översiktsplan för
Malmö.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed positiv till förslag till
översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn.
Beslutsunderlag






8.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn
Förslag till yttrande över remiss översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn
Om översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (utställningsförslag)
Följebrev kring Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
(utställningsförslag)
Ställningstagande om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

FSN-2018-1303
Sammanfattning

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har behov av att Sveriges kommuner tar ställning
till rekommendationen att gemensamt finansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter.
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Förslaget omfattar finansiering och medverkan i ledning och styrning av kvalitetsregister som
används inom kommunal hälso- och sjukvård, SKL:s stöd till kommunerna gällande
uppföljning och analys genom tillexempel brukarundersökningar samt nationell samordning
för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem. För Malmö stad
innebär det en kostnad på cirka 2 471 989 kronor under en fyraårsperiod (år 2020–2023).
Kostnaden fördelas mellan arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden och
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utifrån nyttjandegrad av de tjänsten på SKL som
finansiering avser. För funktionsstödsnämnden beräknas den totala kostnaden bli 308 998
kronor.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden antar Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter.
2. Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till att gemensamt med arbetsmarknads- och
socialnämnden och hälsa-, vård och omsorgsnämnden finansiera Malmö stads bidrag till
SKL:s arbete med ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
samt att under fyra år (2020-2023) finansiera 12,5 % av Malmö stads kostnad.
Beslutsunderlag




9.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Ställningstagande kring gemensam finansiering
av ett system för kunskapsstyrning
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Följebrev till meddelandet från styrelsen
Serviceavgift stödboenden

FSN-2019-310
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden godkände vid sitt aprilsammanträde ett förslag till mat- och
serviceavgift samt föreslog kommunfullmäktige att fastställa den oförändrade mat- och
serviceavgiften för stödboenden till 2000 kronor per månad. Efter beredning av ärendet
bedömer dock stadskontoret att något beslut inte behöver fattas av kommunfullmäktige
eftersom avgiften inte förändras. Funktionsstödsnämnden föreslås därför återkalla ärendet
från kommunfullmäktige och fastställa mat- och serviceavgiften själv.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden återkallar ärende ställt till kommunfullmäktige med förslag att
fastställa mat- och serviceavgift för stödboende.
2. Funktionsstödsnämnden ändrar namn på avgiften från serviceavgift till mat- och serviceavgift för
stödboende.
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3. Funktionsstödsnämnden fastställer mat- och serviceavgift för stödboende till 2000 kronor
per månad.
Beslutsunderlag



10.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Serviceavgift stödboenden
Beslut FSN 190426 §64 - Serviceavgift stödboenden
Hyresavtal för LSS-boende Solskiftet 3

FSN-2019-734
Sammanfattning

Hyresavtal gällnade ny gruppbostad med 6 lägenheter i Oxie.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner avtalet gällande Solskiftet 3 och ger nämndens
ordförande i uppdrag att skriva under avtalet.

Beslutsunderlag








11.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190426 - Nytt LSS-boende Solskiftet 3
Hyreskontrakt Solskiftet 3
Yttrande Solskiftet 3
Kartbild Solskiftet 3
Kartbild översikt Solskiftet 3
Landskapsritning Solskiftet 3
Planritning Solskiftet 3
Handläggningstider för insatser inom funktionsstödsnämndens
ansvarsområde 2019

FSN-2019-560
Sammanfattning

Ärendet innehåller en redovisning av handläggningstider på funktionsstödsförvaltningens
myndighetsenhet. Handläggningstiderna redovisas kvartalsvis så att nämnden ska kunna följa
utvecklingen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen kring handläggningsstider för insatser
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Handläggningstider vid myndighetsenheten
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12.

Handläggningstider mars 2019
Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet om utbildning för
nämnden kring diagnoser, sjukdomar och symptom som ligger till grund
för personkretstillhörighet enligt LSS

FSN-2019-952
Sammanfattning

Moderaterna (M) och Centerpartiet (C) i funktionsstödsnämnden har inkommit med ett
nämndsinitiativ där man föreslår att funktionsstödsnämnden ska ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att anordna en extern medicinsk utbildning kring
diagnoser, sjukdomar och symptom som ligger till grund för personkretstillhörighet enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ärendet har inte behandlats på
förvaltningen utan skickas direkt till nämnden för ställningstagande.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anordna en extern medicinsk
utbildning kring diagnoser, sjukdomar och symptom som ligger till grund för
personkretstillhörighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Utbildningens ska ges inom ramen för nuvarande utbildningsform och får kosta högst 5 000
kronor.
Beslutsunderlag




13.

Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i funktionsstödsnämnden
Från FSN -AU 190509 §121- Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet
om utbildning för nämnden kring diagnoser, sjukdomar och symptom som ligger
till grund för personkretstillhörighet enligt
Information från verksamheten - Daglig verksamhet

FSN-2019-892
Sammanfattning

Avdelningschef Charlotte Widén Odder, tillsammans med enhetscheferna Joakim Hansson
och Emma Sällberg, berättar om daglig verksamhet och förvaltningens arbete med insatsen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
14.

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
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FSN-2019-101
Sammanfattning

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

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



















15.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190529 - Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Från kommunfullmäktige - Högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt
LSS, FSN-2019-192
Från kommunfullmäktige - Årsredovisning 2018 Malmö stad, jämte
revisionsberättelse, FSN-2019-953
Från kommunfullmäktige - Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd
till föreningar och organisationer idéburen sektor, FSN-2018-388
Från kommunfullmäktige - Uppföljning av intern kontroll 2018, FSN-2017-854
Från kommunfullmäktige - Valförslag och avsägelser, FSN-2019-959
Från kommunstyrelsen - Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande
för nybyggnation av Toarp LSS-boende inom fastigheten Toarp 6-2, FSN-20191297
Från kommunstyrelsen - Personalredovisning 2018, FSN-2019-813
Från kommunstyrelsen - Sammanställning av Malmö stads nämnders
kompetensgap, riskanalyser och planer 2018, FSN-2018-1138
Från kommunstyrelsens arbetsutskotts - Yttrande Remiss från Socialdepartementet
Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning, FSN-2018-321
Från miljönämnden - Handlingsplan för miljöprogrammet, förslag till prioriterat
arbete i Malmö stad 2018-2020, FSN-2019-852
Från funktionsstödsförvaltningen - Förvaltningsremiss Utbildningsdepartementet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, FSN-2019-764
Protokoll från förvaltningsrådet 2019-05-09
Protokoll från extra förvaltningsråd 2019-05-14
Protokoll från extra förvaltningsråd 2019-05-15 inklusive protokollanteckning från
Saco
Från Vinnova - Beslutsmeddelande gällande App-oteket, FSN-2019-496
Från Vinnova - Beslutsmeddelande gällande Digital Aktivitetscoach och app
Malmö, FSN-2019-497
Delegationsbeslut
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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.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag







16.

G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Delegationsbeslut
Protokoll FSN-AU 2019-05-09
Delegationsbeslut - LSS-beslut april 2019
Delegationsbeslut - SoL-beslut april 2019
Anmälan av personuppgiftsincident
Delegationsbeslut - Övriga delegationsbeslut vid FSN 190524
Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

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

