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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-05-24 kl. 09:00-12:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande) §§74-76
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (Mötesordförande §§
77-88)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP) §§74-84
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Maher Dabbour (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice
ordförande)
Karin Elisabeth Granér (L) §§77-88 ersätter Roko Kursar (L) (Ordförande)
Madeleine Fraser (MP) §§85-88 ersätter Nils Karlsson (MP)
Anna Larsson (V) ersätter Carin Gustafsson (V)
Margareta Håkansson (M) ersätter Halid Osman (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L) §§74-76
Madeleine Fraser (MP) §§74-84
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M) §§74-84
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Bengt Westerberg (socialminister 91-94) §74
Tarek Borg (ekonomichef) §§74-76
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT) §82
Helén Nilsson (tf direktör serviceförvaltningen) §82
Thomas Horke (projektledare serviceförvaltningen) §82
Sema Soer (avdelningschef myndighet och socialpsykiatri) §83
Charlotte Widén Odder (avdelningschef avd. stöd, hälsa och DV) §85

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Roko Kursar (L) §§ 74-76

Josefin Anselmsson §§
77-88

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

…………………………………

Anna Larsson (V)
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Joakim Hansson (enhetschef daglig verksamhet) §85
Emma Sällberg (enhetschef daglig verksamhet) §85
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO) §§74-85
Åhörare från allmänheten §74
Utses att justera

Anna Larsson (V)

Justeringen

2019-06-04

Protokollet omfattar

§§74-88
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ÄRENDELISTA
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88

Bengt Westerberg - Om intentionerna med lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
Ekonomisk prognos 2019
Budgetskrivelse 2020
Uppföljning internkontrollplan 2019
Remiss angående Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson
(V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Remiss angående Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
(utställningsförslag)
Ställningstagande om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Serviceavgift stödboenden
Hyresavtal för LSS-boende Solskiftet 3
Handläggningstider för insatser inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde
2019
Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet om utbildning för nämnden
kring diagnoser, sjukdomar och symptom som ligger till grund för
personkretstillhörighet enligt LSS
Information från verksamheten - Daglig verksamhet
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Delegationsbeslut
Information från förvaltningen
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§

74

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.
Beslutsunderlag



Bengt Westerberg om LSS - Bakgrund, nuläge och framtid
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§

75

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk prognos 2019.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
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
Bilaga ekonomisk prognos 2019 - Status måluppföljning
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§

76

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden lägger på sidan 11 under rubriken "Utbyggnad av daglig
verksamhet" till För att tillgodose individuella behov och önskemål ska nämnden säkerställa ett
valfrihetssystem inom daglig verksamhet.
2. Funktionsstödsnämnden stryker på sidan 12 siffrorna för antal lägenheter för varje enskilt
boende samt objektsnamnen i tabellen.
3. Funktionsstödsnämnden ersätter på sidan 13 i andra stycket Då beslut inte är taget i
funktionsstödsnämnden kan nämnden i dagsläget inte redovisa någon kostnadsberäkning. Nämnden
återkommer i händelse av beslut om upphandling med ett särskilt ärende till kommunfullmäktige med
begäran om utökat kommunbidrag för finansiering av upphandling av LSS- och
socialpsykiatriboenden
med
Eftersom upphandlingen befinner sig i förberedelsefasen av initieringen har nämnden valt att inte redovisa
någon kostnadsberäkning. Då upphandlingen är beslutad att utgöra ett komplement till de boenden nämnden
bedriver i egen regi idag förväntas kostnaderna rymmas inom befintlig budgetram vad gäller utbyggnadsplan
LSS boende.
4. Funktionsstödsnämnden godkänner med fastställda förändringar Budgetskrivelse 2020.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Margareta Håkansson (M)
kommer att inkomma med ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 2)
Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att inkomma med ett
särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Anna Larsson (V) kommer att inkomma med ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Ajournering

På begäran av Roko Kursar (L) avbryts (ajourneras) mötet i 15 minuter för politisk
överläggning.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden på sidan 11 under rubriken "Utbyggnad daglig
verksamhet" i fjärde stycket efter ”...ökat varje år.” lägger till
För att tillgodose individuella behov och önskemål ska nämnden säkerställa ett valfrihetssystem inom daglig
verksamhet.
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Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden på sidan 12 ska stryka siffrorna för antal lägenheter
för varje enskilt boende samt stryka objektsnamnen i tabellen.
Roko Kursar (L) och Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden på sidan 13 i andra
stycket ska stryka
Då beslut inte är taget i funktionsstödsnämnden kan nämnden i dagsläget inte redovisa någon
kostnadsberäkning. Nämnden återkommer i händelse av beslut om upphandling med ett särskilt ärende till
kommunfullmäktige med begäran om utökat kommunbidrag för finansiering av upphandling av LSS- och
socialpsykiatriboenden
och ersätta detta med
Eftersom upphandlingen befinner sig i förberedelsefasen av initieringen har nämnden valt att inte redovisa
någon kostnadsberäkning. Då upphandlingen är beslutad att utgöra ett komplement till de boenden nämnden
bedriver i egen regi idag förväntas kostnaderna rymmas inom befintlig budgetram vad gäller utbyggnadsplan
LSS boende.
Nils Karlsson (MP) yrkar bifall till Kursars (L) yrkanden.
Josefin Anselmsson (M) yrkar nämnden på sidan 11 under rubriken "Utbyggnad daglig
verksamhet" i fjärde stycket efter ”...ökat varje år.” lägger till För att lösa lokalbehov, minska
brukartäthet och tillgodose individuella behov och önskemål vill nämnden öppna upp för ett valfrihetssystem
inom Daglig verksamhet i enlighet med Lagen om valfrihetssystem.
Lisbeth Persson-Ekström (SD) yrkar bifall till Anselmssons (M) yrkanden.
Ajournering

På begäran av Bengt Persson (S) avbryts (ajourneras) mötet i två minuter för politisk
överläggning.
Beslutsgång

Ordförande finner att det på sidan 11 finns två förslag till beslut, dels Kursars (L)
tilläggsyrkande, dels Anselmssons (M) tilläggsyrkande. Efter att ha ställt de båda förslagen mot
varandra finner ordförande att nämnden beslutar att bifalla Kursars (L) yrkande.
Lisbeth Persson-Ekström (SD) begär omröstning (votering) i frågan. Ordförande meddelar
att omröstning är begärd och kommer att genomföras.
Vid omröstning utgör Kursars (L) förslag JA och Anselmssons (M) förslag NEJ. I
omröstningen får JA 7 röster och NEJ 6 röster. Ordförande finner att nämnden beslutar att
bifalla Kursars (L) yrkande.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 1)
Ordförande finner att det på sidan 12 finns ett förslag till beslut, Kursars (L) yrkande om att
stryka siffrorna för antal lägenheter för varje enskilt boende samt stryka objektsnamnen i
tabellen. Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.
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Ordförande finner att det på sidan 13 finns ett förslag till beslut, Kursars (L) och
Anselmssons (M) att stryka
Då beslut inte är taget i funktionsstödsnämnden kan nämnden i dagsläget inte redovisa någon
kostnadsberäkning. Nämnden återkommer i händelse av beslut om upphandling med ett särskilt ärende till
kommunfullmäktige med begäran om utökat kommunbidrag för finansiering av upphandling av LSS- och
socialpsykiatriboenden
och ersätta detta med
Eftersom upphandlingen befinner sig i förberedelsefasen av initieringen har nämnden valt att inte redovisa
någon kostnadsberäkning. Då upphandlingen är beslutad att utgöra ett komplement till de boenden nämnden
bedriver i egen regi idag förväntas kostnaderna rymmas inom befintlig budgetram vad gäller utbyggnadsplan
LSS boende.
Ordföranden finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Budgetskrivelse 2020
Budgetskrivelse 2020 - Funktionsstödsnämnden

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-05-24

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §76
Ärende:

Budgetskrivelse 2020, FSN-2019-770

Voteringslist(or)
Bilaga 1: Omröstning kring Budgetskrivelse 2020
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Bengt Persson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Nils Karlsson (MP), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Maher Dabbour (S), Ersättare
Anna Larsson (V), Ersättare
Margareta Håkansson (M), Ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

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

X
6

0
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20190524
Ärende: FSN-2019-770
Moderaterna vill särskilt belysa malmöbornas behov och rättigheter utifrån den lagstiftning
och de föreskrifter som ligger till grund för Funktionsstödsnämndens verksamheter. Inom ramen för detta ser vi dock ytterligare verktyg för att uppnå nämndmålen och möjligheten för
den enskilde att leva som andra i enlighet med LSS.
Jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhällslivet, självbestämmanderätt, inflytande
och medbestämmande är ledande begrepp för nämndens verksamhetsområde vilket även
ger utrymme till bredare förslag och lösningar. De individuella behoven och önskemålen är
viktiga faktorer för att uppnå goda levnadsvillkor och en hög livskvalitet. Om nämndens
verksamheter inte kan tillgodose behov eller upprätthålla lagstiftningen så är det också vårt
ansvar att söka lösningar.
Moderaterna yrkade att nämnden skulle lägga till: ”För att lösa lokalbehov, minska
brukartäthet och tillgodose individuella behov och önskemål vill nämnden öppna upp för ett
valfrihetssystem inom Daglig verksamhet i enlighet med Lagen om valfrihetssystem”.
Eftersom Lagen om valfrihetssystem ökar utbudet och således valmöjligheterna, bidrar till en
kvalitetskonkurrens och genom detta också stimulerar insatsens och lagstiftningens
intentioner så ser vi ett vidare syfte i att rikta in den dagliga verksamheten i enlighet med
denna lag. Ordföranden yrkade likadant men utan ”i enlighet med Lagen om
valfrihetssystem” då han inte ville specificera hur det ska förverkligas. Den skrivelse som
skickades vidare till kommunstyrelsen innehåller därav nu en lydelse med många fina ord
men utan verktyg till hur det ska förverkligas.
Vidare instämde Moderaterna i ordförandens yrkande om att ta bort siffror och objektsnamn i
tabellen för utbyggnad LSS-boende då bostäderna beräknats vara avsedda för sex individer
per boende vilket inte är i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter då detta kan antas vara
norm om det är systematiskt förekommande i en sådan plan.
Vidare yrkade vi på ett förtydligande av budgetskrivelsen under utbyggnad LSS-boende
sidan 13 vilket framgår av protokollet.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Margareta Håkansson (M)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20190524
Ärende: 4: FSN-2019-770

Budgetskrivelse 2020
Vi Sverigedemokrater ser att den styrande minoriteten vill hålla god service till Malmöborna, i alla fall i teorin. Givetvis ska man rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Men, man ska alltid eftersträva kompetens,
det ska inte negligeras. Att ha två, outbildade händer till i en verksamhet, betyder
endast två händer, utbildning får aldrig negligeras.
Svårigheten att rekrytera personal med rätt utbildning kan aldrig rättfärdiga ersättare
utan rätt kompetens. Att ha två ”outbildade” händer till i en verksamhet, betyder endast två händer. Kunskap och utbildning får aldrig förbises.

För att möta de kommande årens utmaningar i form av ökat behov vill man bygga
mer och fler LSS-boende. Detta är ett behov vi ser ska komma och det får absolut
inte negligeras. Samtidigt måste vi naturligtvis bygga efter de regler som finns.
Socialstyrelsen är väldigt tydliga i sina rekommendationer. En gruppbostad bör ha tre
till fem boende med särskilt stöd för vuxna.
Vi Sverigedemokrater anser att rätt utbildad personal och rätt anpassade boenden är
högst nödvändigt och inget vi får lov att tumma på.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-05-24: Ärende 4. Budgetskrivelse 2020

Vänsterpartiet ser med stor oro på utvecklingen inom funktionsstödsförvaltningen. Sjuktalen
är högre totalt sett än för Malmö stad som helhet.
Det är stora svårigheter att rekrytera och behålla personal. Störst är svårigheterna att
rekrytera sjuksköterskor för att bygga upp en fungerande HSL-organisation utan att anlita
extern bemanning.
Daglig Verksamhet visar på hög sjukfrånvaro och står inför en ökning av antalet deltagare
och en stor utmaning i att hitta lämpliga lokaler att starta verksamheter i.
Korta anställningar såsom timanställningar och deltidsanställningar ska ersättas med heltid
som norm.
Vänsterpartiet kan inte se att alla dessa utmaningar skulle vara enklare att lösa genom
privatisering, snarare tvärtom.
Malmö 2019-05-24
Anna Larsson (V)
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§

77

Uppföljning internkontrollplan 2019

FSN-2019-775
Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2019 i samband med ekonomisk prognos för
funktionsstödsnämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan 2019.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - uppföljning internkontrollplan 2019
Uppfoljning internkontrollplan 2019
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§

78

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
diskriminering som arbetsgivare. Vidare föreslås att Malmö stad inte ska använda allmän
visstid som anställningsform
Beslut

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

Bengt Persson (S), Elin Kramer (S), Munir Niazi (S) och Karin Granér (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.
Anna Larsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 5)
Yrkanden

Anna Larsson (V) yrkar att funktionsstödsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Nils Karlsson (MP) och Lisbeth Persson-Ekström (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag
och att funktionsstödsnämnden därmed föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses
besvarad.
Bengt Persson (S) yrkar på att nämnden ska stryka meningen Funktionsstödsnämnden ser därför
fortsatt behov att, komma strikt och i begränsad omfattning, använda allmän visstidsanställning.
Albin Schyllert (M) yrkar avslag på Perssons (S) förslag om strykning till förmån för
föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels föreliggande förslag till beslut om
att godkänna yttrandet och därmed föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Dels Larssons (V) förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Och dels
Perssons (S) förslag att godkänna yttrandet efter föreslagen strykning.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att bifalla
föreliggande förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






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
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2019-05-24: Ärende 6. Remiss angående Motion från Emma-Lina Johansson (V) och
Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid

Vänsterpartiet anser att en god personalpolitik krävs för att kunna rekrytera och behålla
personal. Då krävs trygga anställningar, därför anser Vänsterpartiet att
funktionsstödsnämnden borde föreslå att motionen bifalls.
Malmö 2019-05-24
Anna Larsson (V)
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§

79

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed positiv till förslag till
översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn.
Särskilda yttranden, reservationer

Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att lämna in ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 6)
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






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)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20190524
Ärende: 7: FSN-2019-400

Remiss angående översiktsplan för södra Kirseberg
Vi Sverigedemokrater instämmer i att vår stad behöver fler bostäder.
Att i en utbyggd stadsdel få totalt 5000 bostäder, 200 LSS-bostäder samt 4000 nya
arbetsplatser betyder många människor r i rörelse under dygnets alla timmar.
Detta innebär att behovet av en fungerande infrastruktur i området är absolut nödvändig.
LSS-bostäderna ska integreras med övrig bebyggelse. Många människor betyder
också ökad önskan om framkomlighet. Det går inte att bygga en klämd stadsdel Det
går inte att tro att inga/få bilar ska komma fram. Eftersom LSS-boende personer kan
behöva specialfordon, barnfamiljer behöver sin transport och många andra också
behöver transporter av olika slag, så måste det finnas plats även för dem.
Utan en fungerande biltrafik blir allt detta bara en dröm och aldrig verklighet.
Den ”täta gröna staden” kommer att framstå som ”den klämda mossbelagda staden.”
Socialdemokraterna och de kappvändande Liberalerna står för detta.
Vi, Sverigedemokrater står för en öppen, välkomnande stad som också är effektiv för
alla trafikanter och trafikslag.
Planen för södra Kirseberg och Östervärn är nödvändig men alla måste kunna röra
sig, både inom som till och från området.
Vi Sverigedemokrater vill belysa att koloniområdet som finns måste få en plats.
Gröna lungor i stadsmiljön är synnerligen önskvärda. En lösning och en plats för
detta koloniområde är särskilt viktig.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)
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§

80

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.
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.
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.
Beslutet skickas till

Sveriges kommuner och landsting
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag





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
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§

81

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.
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.
3. Funktionsstödsnämnden fastställer mat- och serviceavgift för stödboende till 2000 kronor
per månad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Serviceavgift stödboenden
Beslut FSN 190426 §64 - Serviceavgift stödboenden
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§

82

Hyresavtal för LSS-boende Solskiftet 3

FSN-2019-734
Sammanfattning

Hyresavtal gällnade ny gruppbostad med 6 lägenheter i Oxie.
Beslut

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

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Margareta Håkansson (M)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 8)
Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
9)
Nils Karlsson (MP) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 10)
Yrkanden

Albin Schyllert (M) yrkar avslag på föreliggande förslag till beslut och att
funktionsstödsnämnden därmed inte godkänner avtalet gällande Solskiftet 3.
Lisbeth Persson-Ekström (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag till beslut och att
funktionsstödsnämnden därmed inte godkänner avtalet gällande Solskiftet 3.
Bengt Persson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut och att
funktionsstödsnämnden därmed godkänner avtalet gällande Solskiftet 3.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels föreliggande förslag till beslut att
godkänna avtalet gällande Solskiftet 3, dels Schyllerts (M) avslagsyrkande på detsamma.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar
enligt föreliggande förslag.
Lisbeth Persson-Ekström (SD) begär omröstning (votering) i frågan. Ordförande meddelar
att omröstning är begärd och kommer att genomföras. Vid omröstning utgör förslaget att
godkänna hyresavtalet JA och förslaget att inte godkänna hyresavtalet NEJ. I omröstningen
får JA 7 röster och NEJ 6 röster.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 7)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 190426 - Nytt LSS-boende Solskiftet 3
Hyreskontrakt Solskiftet 3
Yttrande Solskiftet 3
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Kartbild Solskiftet 3
Kartbild översikt Solskiftet 3
Landskapsritning Solskiftet 3
Planritning Solskiftet 3

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-05-24

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §82
Ärende:

Hyresavtal för LSS-boende Solskiftet 3, FSN-2019-734

Voteringslist(or)
Bilaga 7: Omröstning kring hyresavtal Solskiftet 3
Ledamot

Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Bengt Persson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Nils Karlsson (MP), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Maher Dabbour (S), Ersättare
Karin Elisabeth Granér (L), Ersättare
Anna Larsson (V), Ersättare
Margareta Håkansson (M), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

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

X
6

0
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20190524
Ärende: FSN-2019-734
Moderaterna yrkade avslag på Hyresavtal för LSS-boende Solskiftet 3 utifrån flertalet argument där den sammantagna bilden ur ett individperspektiv ändå vägde högre än behovet av
avtalet d.v.s. att korta nuvarande bostadskö.
Våra argument grundar sig på att hyresavtalet avser en nybyggnation av en gruppbostad
som planerats för sex individer. Socialstyrelsens föreskrifter säger att boenden ska planeras
för tre-fem individer eller i undantagsfall ytterligare någon individ om man kan garantera att
samtliga tillförsäkras goda levnadsvillkor. Detta hyresavtal tillsammans med tidigare avtal
och utbyggnadsplan för LSS-boende innebär att flertalet boenden planerats för fler än trefem individer vilket utgör en systematisk planering över rekommendationen och i vår mening
således en norm. Utifrån detta kan vi alltså inte säga att hyresavtalet utgör ett undantagsfall.
Därutöver kan vi inte heller med en nybyggnation säkerställa att samtliga sex individer garanteras goda levnadsvillkor då hela den etiska checklistan inte är uppfylld. Den etiska checklistan påvisar även att hyresavtalet gäller ett standardboende som ska korta bostadskön och
därmed riktar sig till den målgrupp som är i behov av detta. Utifrån att där ej finns en stimulianpassad miljö, samt att antalet individer i ett boende kan ha inverkan på möjligheten till att
tillförsäkras goda levnadsvillkor p.g.a. individuella behov, utesluter hyresavtalet på förhand
således många av de malmöbor som har rätt till gruppbostad.
Moderaterna ställer sig inte bakom någon norm som motsätter sig socialstyrelsens föreskrifter eller medför en institutionaliserande prägel.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Margareta Håkansson (M)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 20190524
Ärende: 10: FSN-2019-734

Hyresavtal för LSS-boende Solskiftet 3

Att det behövs fler LSS-boende är ett faktum. Att hyra till ockerhyra är absolut inget
bra alternativ.
Vi Sverigedemokrater har erfarit att annan nämnd har avslagit detta hyresförslag.
Detta eftersom man ansåg att hyresnivån var alltför hög trots prutning. Varför skall
funktionsstödsnämnden då godkänna samma avtal?
Enligt socialstyrelsens regler överstiger detta planerade boende deras rekommendationer avseende både antal lägenheter och antal boende. Att betala 25.000 kr/brukare
för 1 rum måste anses som ocker.
Den vanliga klausulen om plus minus 10 procent i kalkylen, är även den en styggelse. Det är alldeles för högt glapp och procentsats.
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på detta avtal. Då vårt yrkande inte godkändes
reserverar vi oss mot beslutet

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)
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Bilaga 10 Särskilt yttrande (MP)
Inget särskilt yttrande har inkommit.
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§

83

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.
Beslut

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




G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Handläggningstider vid myndighetsenheten
Handläggningstider mars 2019
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§

84

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.
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.
Reservationer

Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
11)
Yrkanden

Albin Schyllert (M) yrkar bifall till föreliggande förslag att ge förvaltningen i uppdrag
att anordna en extern medicinsk utbildning för nämndens ledamöter.
Ajournering

På begäran av Lisbeth Ekström-Persson (SD) avbryts (ajourneras) mötet i två minuter för
politisk överläggning.
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden därmed ger
förvaltningen i uppdrag att anordna en extern medicinsk utbildning för nämndens ledamöter.
Beslutsunderlag




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
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20190524
Ärende: 12: FSN-2019-952

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

Vi Sverigedemokrater anser att det redan finns kompetenta personer som kan bedöma sjukdomar hos personer som är berättigade till LSS. Den kunskapen tillhör
medicinskt utbildade.
Nämnden är inte tillsatt för att inneha denna speciella kompetens. Utbildningar är
alltid nyttiga, men detta förslag anser vi skjuter över målet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)
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§

85

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag



Presentation 190524 - Information kring daglig verksamhet
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§

86

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2019-101
Sammanfattning

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

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



















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
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§

87

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








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
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§

88

Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Vinnova har beviljat 300 000 kronor till förvaltningens ansökan kring ”App-oteket”. Appoteket är ett digitalt hjälpmedel för att kategorisera och underlätta sökandet bland relevanta
hjälpmedelsappar utifrån brukarens behov.
Med anledning en fråga som uppkom vid funktionsstödsnämndens sammanträde 2019-04-26,
under ärendet om ”Personalstatistik i relation till aktiva åtgärder ur ett
jämställdshetsperspektiv: En analys för år 2018”, informerar Larsson kring hur stadens och
förvaltningens lönekartläggning går till och hur man bedömer huruvida osakliga
löneskillnader föreligger eller inte. ”Riktlinjer för lönekartläggning i Malmö stad” bifogas till
ärendet och syns i ledamöternas och ersättarnas paddor.
Arbetet med en ESF-ansökan (Europeiska socialfonden) med fokus på ökad
arbetsmarknadsanknytning för funktionsstödsnämndes målgrupper fortgår vid förvaltningen.
Sista datum för inlämning är i augusti 2019.
Förvaltningen håller på att ta fram ett förslag till handlingsplan för heltid som norm.
Handlingsplanen planeras att hanteras i nämnden i juni.
Funktionsstödsnämnden fick en lägesrapport om arbetet med uppstartande av förvaltningens
förvaltarenhet som beräknas kunna ta emot ärenden från och med augusti 2019.
Larsson svarade avslutningsvis på en fråga från en ledamot kring
funktionsstödsförvaltningens förebyggande arbete mot bidragsfusk inom personlig assistans.

