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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-11-27 kl. 09:00-11:15

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande) §§159-165
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande) (samt
Mötesordförande §§ 147-158)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) §§147-157, §§159-165
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Elisabeth Granér (L) §§147-158 ersätter Roko Kursar (L)
(Ordförande)
Madeleine Fraser (MP) ersätter Nils Karlsson (MP)
Margareta Håkansson (M) §158 ersätter Josefin Anselmsson Borg (M)
(Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L) §§159-165
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M) §§147-157, §§159-165
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Tarek Borg (ekonomichef) §§151-152, §162
Linus Sahlström (lokal och IT-chef) §154
Nidal Aish (utvecklingssekreterare strategiska avd.) §§156-158

Underskrifter
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Roko Kursar (L) §§ 159-165
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Lisbeth Persson Ekström
(SD)
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Sara Makboul (enhetschef strategiska avd.) §§156-158
Ragnhild Törnquist (controller ekonomiavd.) §§156-158
Alexandra Emanuelsson (kvalitetsutvecklare strategiska avd.) §§159-160
Moana Zillén (kvalitetsutvecklare strategiska avd.) §161
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten §§147-163
Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Justeringen

2019-12-04

Protokollet omfattar

§§147-165
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Godkännande av dagordningen
Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar
Remiss angående Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022
Remiss från miljönämnden om kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler
och utemiljöer för barn och unga
Remiss angående Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala
obligationer
Ekonomisk rapport januari-oktober 2019
Förändringar av Funktionsstödsnämndens sammanträdestider 2020
Fortsatt projektering gällande Mölledal (Piloten 1)
Handläggningstider för insatser inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde
2019
Stiftelsen Fontänhuset i Malmö - Organisationsstöd för verksamhetsåret 2020
Föreningen Paraplyet i Malmö - Organisationsstöd för verksamhetsåret 2020
Ansökan om organisationsstöd för verksamhetsåret 2020
Lägesrapport om funktionsstödsförvaltningens avvikelsehantering
Remiss - Fördjupad granskning avvikelsehantering
Remiss från Socialdepartementet - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment
som avser andning och måltider i form av sondmatning
Hantering av kvarvarande statsbidrag gällande habiliteringsersättning
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Delegationsbeslut
Information från förvaltningen
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§

147

Godkännande av dagordningen

Sammanfattning

Ett ärende föreslås läggas till i dagordning:
"Hantering av kvarvarande statsbidrag gällande habilitetsersättning" (FSN-2019-2641).
Ärendeordningen föreslås förändras så att:
Sammanträdets inleds med ärende 5 i utskickad kallelse "Motion av Stefans Hoti (MP) om att
stoppa användandet av barn som tolkar".
Ärende 2: "Remiss från Socialdepartementet - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment
som avser andning och måltider i form av sondmatning", 3: "Lägesrapport om
funktionsstödsförvaltningens avvikelsehantering" och 4: Remiss - Fördjupad granskning
avvikelsehantering" föreslås behandlas efter ärende 15: "Ansökan om organisationsstöd för
verksamhetsåret 2020".
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner dagordningen med föreslaget tillägg och
förändrad ärendeordning.
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§

148

Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn
som tolkar

FSN-2019-1348
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden yttrar sig kring en motion från Stefans Hoti (MP) om att stoppa
användandet av barn som tolkar. I yttrandet föreslår motionären att stadskontoret i samråd
med berörda nämnder ska kartlägga omfattningen av barntolkning samt ta fram information
och handlingsplaner för att förbjuda barntolkning inom Malmö stads verksamheter.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
hänvisning till vad som framgår av yttrandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Madeleine Fraser (MP) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 1)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) och Gharib Aly (M) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 2)
Yrkanden

Madeleine Fraser (MP) yrkar på att funktionsstödsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Lars-Eric Nelderup (C) och Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar bifall till föreliggande
förslag och att funktionsstödsnämnden därmed föreslår kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med hänvisning till vad som framgår av yttrandet.
Beslutsgång

Mötesordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag
till beslut att funktionsstödsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med hänvisning till vad som framgår av yttrandet. Dels Frasers (MP) förslag att
funktionsstödsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner mötesordförande att nämnden bifaller
föreliggande förslag till beslut och därmed föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med vad som framgår av yttrandet.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Motion om att stoppa användandet av barn som
tolkar
Förslag till Yttrande gällande Motion av Stefan Hoti (MP) om att stoppa
användandet av barn sol tolkar
Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar
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Socialstyrelsens rapport Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom
socialtjänst och hälso- och sjukvård
Följebrev - Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som
tolkar

Bilaga 01 (FSN 2019-11-27)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden, 2019-11-27
Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar
Diarienr: FSN-2019-1348
Problematiken med att använda barn som tolkar är välkänd. Det finns flera
internationella studier som visar hur barn far illa när de används som tolkar.
Det är orimligt att barn ska behöva ta på sig en vuxenroll och dynamiken mellan
barnet och föräldern blir omvända när barn tar på sig vuxenansvar och
föräldrarna omyndiggörs genom att vara i beroendeställning. Dessutom kan det
få allvarliga konsekvenser för rättssäkerheten och patientsäkerheten om
tolkningen brister med myndighetskontakter.
Funktionsstödsnämnden föreslogs att anse motionen besvarad med hänvisning
till att behöriga tolkar alltid ska användas. Det fram går dock i tjänsteskrivelsen
att funktionsstödsnämnden inte utesluta att viss barn- och anhörigtolkning
förekommer. I de exempel som framgår är att behovet inte fanns dokumenterat
inför mötet och den enskilde handläggaren inte vill förlänga handläggningseller utredningstiden genom att boka in ett nytt möte samt att det kan också
vara att man vill respektera den enskildes önskemål om att inte ha med en tolk
eller att låta en anhörig översätta istället. Vi i Miljöpartiet ser stora risker med
att det finns gråzoner kring att barn används som tolkar och anser att politiken
måste agera för barnen. Malmö ska vara en föregångskommun där barns
välmående och rättigheter tas på allvar och vi yrkade därför bifall för motionen i
sin helhet. Då vårt yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Madeleine Fraser, Funktionsstödsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

Bilaga 02 (FSN 2019-11-27)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20191127
Ärende: FSN-2019-1348
Utifrån att vi i besvarandet lyfter att Funktionsstödsförvaltningen inte kan utesluta att viss
barn- och anhörigtolkning förekommer vill vi belysa att det i så fall borde regleras på ett sätt
som utesluter möjligheten för någon att utnyttja detta systematiskt. Därtill skriver man att det
kan bero på att behovet av tolk inte funnits dokumenterat innan och att man inte vill förlänga
handläggningstiden. Barn ska aldrig behöva agera tolk åt sina föräldrar avseende
myndighetsärende då detta försätter dem i en utsatt ställning och där deras svar skulle kunna
ha, eller tros ha, avgörande betydelse för ett beslut och i förlängningen då även påverka
hemmiljön och/eller relationen till föräldrarna. I anknytning till det anser vi att barnets bästa
och kvalitativ utredning har företräde framför förkortad handläggningstid. I besvarandet
skriver man vidare att barn-eller anhörigtolkning kan förekomma av respekt för den enskildes
vilja att inte ha med en tolk eller att låta anhörig översätta. Utifrån detta perspektiv menar vi
att det är viktigt att man förhåller sig till riktlinjerna och att den enskilde får godta dessa vid
ansökan om insatser och uppföljning eller själv ta ansvar för att utebliven information kan
komma att påverka ett beslut negativt.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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§

149

Remiss angående Styrdokument krisberedskap enligt
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022

FSN-2019-2167
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat en remiss angående Styrdokument krisberedskap enligt
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019 - 2022 för yttrande från
funktionsstödsnämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrande avseende styrdokument krisberedskap och
ställer sig därmed positiv till förslaget med de synpunkter som närmare framgår av yttrandet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Styrdokument krisberedskap
Förslag till yttrande FSN 191127 - Styrdokument krisberedskap
Beslut KS-AU 191007 (§551) Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse
om kommunernas krisberedskap 2019-2022
Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Styrdokument krisberedskap enligt
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt försvar
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
Följebrev - Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om kommunernas
krisberedskap 2019-2022
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§

150

Remiss från miljönämnden om kemikaliekriterier för
nyproduktion av lokaler och utemiljöer för barn och unga

FSN-2019-2003
Sammanfattning

Miljönämnden har tagit fram förslag på kemikaliekriterier som ska gälla vid nyproduktion av
lokaler och utemiljöer för barn och unga.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet om kemikaliekriterier för nyproduktion av
lokaler och utemiljöer för unga och barn.
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Remiss om kemikaliekriterier för nyproduktion
Förslag till Yttrande avseende remiss om kemikaliekriterier för nyproduktion av
lokaler och utemiljöer för barn och unga
Kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler och utemiljöer för barn och unga
Protokollsutdrag miljönämnden 2018-08-27 § 126
Följebrev
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§

151

Remiss angående Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda
sociala obligationer

FSN-2019-1946
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra införandet av gröna obligationer. Kommunstyrelsen
fick samtidigt i uppdrag att utreda möjligheten att emittera, det vill säga ge ut, sociala
obligationer. Nu skickar kommunstyrelsen ut Uppdrag från kommunstyrelsen att utreda sociala
obligationer på remiss.
Genom obligationer kan låntagare finansiera investeringar. En social obligation betyder att
investeringen ska resultera i en social nytta det vill säga att investeringen ska ge en positiv
social effekt. Genom att ge ut sociala obligationer kan Malmö stad låna pengar i
investeringssyfte med lägre ränta. Sociala obligationer kan även öka organisationens
medvetenhet om kopplingen mellan fysiska investeringar och sociala effekter. Stadskontoret
anser att det ligger i linje med den ambition som Malmö stad har i arbetet med hållbar
utveckling. Det kommer dock att krävas ett ökat samarbete mellan förvaltningarna och ökad
dialog gentemot stadskontoret för att kunna följa upp investeringarna.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och ställer sig
därmed i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 3)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Remiss om Uppdrag från kommunfullmäktige att
utreda sociala obligationer
Förslag till Yttrande gällande Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala
obligationer
Beslut KS-AU 190902 (§485) Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala
obligationer
Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala
obligationer
Brevbilaga - Remiss angående Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala
obligationer
Följebrev - Remiss angående Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala
obligationer
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Bilaga 03 (FSN 2019-11-27)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-11-20
Ärende: 8: FSN-2019-1946

Remiss angående Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer.

Ärendet gäller att utreda sociala obligationer på liknande sätt som beslutats om gröna obligationer.
Flera av de målområden som omnämns ser vi som positiva, men vill lyfta en fråga redan nu. Vi ser att
några av de förslag som nämns i handlingarna, i våra ögon är verkningslösa förslag, där vill vi först se
andra insatser.
Vi Sverigedemokrater kommer följa ärendet för att se vilka skarpa förslag vi får i det slutliga förslaget
som presenteras. Därefter agerar vi.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

____________________
Jeanette Persson (SD)
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§

152

Ekonomisk rapport januari-oktober 2019

FSN-2019-2441
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en ekonomisk rapport för perioden januarioktober 2019. Rapporten innehåller en kortare analys av förväntat resultat för året.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk rapport januari till oktober 2019.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Ekonomisk rapport januari-oktober 2019
Ekonomisk rapport januari-oktober 2019 (funktionsstödsnämnden)

Bilaga 04 (FSN 2019-11-27)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-11-27
Ärende: FSN-2019-2441
Ärende: 9. Ekonomisk rapport januari-oktober 2019
Vänsterpartiet har tagit del av en ekonomisk rapport där vi än en gång får följa
budgetavvikelser utan siffror. Vi önskar än en gång påtala vikten av att få se siffror i den
löpande texten.

Malmö 2019-11-27
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

153

Förändringar av Funktionsstödsnämndens sammanträdestider
2020

FSN-2019-1877
Sammanfattning

I september 2019 fastställde funktionsstödsnämnden sammanträdesdatum och -tider för
2020. Kommunfullmäktige (KF) beslutar dock årligen om en tidplan för budget- och
uppföljningsprocessen samt intern kontroll i Malmö stad. I Tidplan för budget och uppföljning
under år 2020 som fastställdes av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2019 finns krav och
aspekter som gör att funktionsstödsnämnden och arbetsutskottet föreslås göra förändringar i
sin mötesplanering för 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden flyttar nämndens februarisammanträde från måndagen den 24
februari till torsdagen den 20 februari.
2. Funktionsstödsnämnden flyttar nämndens planeringsdag från måndagen den 10 februari
till måndagen den 11 maj
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Förändringar i funktionsstödsnämndens
sammanträdestider 2020
Stadskontorets Tidsplan för budget och uppföljning under år 2020
Översikt gällande mötestider 2020 - Uppdaterad 191113
Beslut FSN 190923 (§125) Funktionsstödsnämndens sammanträdestider 2020
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§

154

Fortsatt projektering gällande Mölledal (Piloten 1)

FSN-2019-1969
Sammanfattning

Förslag på två nya LSS-boenden med vardera sex lägenheter (12 lägenheter totalt) i två plan
alternativt ett nytt LSS-boende i ett plan med sex lägenheter. Projektet har inte gått in i
projekteringsfas ännu och funktionsstödsnämnden föreslås ta ställning till vilket alternativ
förvaltningen ska gå vidare med i projektet och medföljande projekteringskostnader innan ett
avtal tas upp.
Vid funktionsstödsnämndens oktobersammanträde återremitterades ärendet till förvaltningen
med uppdrag att komplettera detta med en etisk checklista - något som nu gjorts.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt projektering av Mölledal (piloten1) i två plan
om vardera sex lägenheter.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 5)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 6)
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) och Josefin Anselmsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag 2 som
innebär att funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt projektering av Mölledal (piloten1) i
ett plan om sex lägenheter.
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Mediha Ahmadi (S) yrkar bifall till föreliggande förslag
1 som innebär att funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt projektering av Mölledal
(piloten1) i två plan om vardera sex lägenheter.
Beslutsgång

Mötesordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels att nämnden godkänner
fortsatt projektering av Mölledal (piloten1) i ett plan om sex lägenheter, dels att nämnden
godkänner fortsatt projektering av Mölledal (piloten1) i två plan om vardera sex lägenheter.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner mötesordförande att nämnden beslutar
att godkänna fortsatt projektering av Mölledal (piloten1) i två plan om vardera sex lägenheter.
Josefin Anselmsson (M) begär omröstning (votering). Mötesordförande meddelar att
omröstning är begärt och kommer att genomföras.
I omröstning utgör förslaget att nämnden ska godkänna fortsatt projektering av Mölledal
(piloten1) i ett plan om sex lägenheter alternativ NEJ och förslaget att nämnden ska
godkänna fortsatt projektering av Mölledal (piloten1) i två plan om vardera sex lägenheter
alternativ JA.
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I omröstningen får alternativ NEJ fem (5) röster och alternativ JA åtta (8) röster.
Ordförande finner att nämnden därmed godkänner fortsatt projektering av Mölledal
(piloten1) i två plan om vardera sex lägenheter.
(omröstningsresultat redovisas i bilaga 7)
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse FSN 191023 - Förslag gällande fortsatt projektering av LSSboende Mölledal (Piloten 1)
Beslut FSN 191023 (§137) Fortsatt projektering gällande Mölledal (Piloten 1)
Etisk checklista Mölledal
Flygfoto Mölledal
Detaljplan Mölledal
Mölledal LSS - 1 plan - samlat plan
Mölledal LSS - 1 plan - L-formad byggnad
Mölledal LSS - 190507 - Plan 1
Mölledal LSS - 190507 - Plan 2
Mölledal LSS - 190507 - Plan 3

Bilaga 05 (FSN 2019-11-27)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20191127
Ärende: FSN-2019-1969
Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslut då vi istället yrkade på
beslutsalternativ 2 avseende sex lägenheter i ett plan.
Vi har tidigare lyft socialstyrelsens riktlinjer och praxis avseende antal individer per boende
för att uppnå syftet med insatsen och i detta diskuterat vidare vi ska bygga för färre än sex.
Det främsta behovet av den lilla gruppens princip vid social gemenskap gäller huvudsakligen
människor inom personkrets 1. Eftersom detta boende ska inhysa malmöbor inom personkrets
2 och 3 ser vi större utsikter för dem att uppnå goda levnadsvillkor i gemenskap om sex varpå
en sådan byggnation kan accepteras. I detta ärende valde nämnden däremot att istället besluta
om ett boende för 12 individer. Vi motsätter oss detta, dels därför att det försvårar
möjligheterna att uppnå syftet med LSS genom insatsen så som den utformas samt att det kan
bli kostsamt om vi verkställer insatser utan måluppfyllnad eftersom det inte är tak över
huvudet insatsen ska tillgodose. Vi stödjer därtill vårt ställningstagande mot socialstyrelsens
föreskrifter kring att gruppbostäder inte ska samlokaliseras. Vi delar oron om att
gruppbostäder allt mer återgår till att byggas med institutionell prägel och önskar istället se
Malmö ta täten för dessa malmöbors möjlighet att leva som andra.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2019-11-27
Ärende: FSN-2019-1969
Ärende: 11. Fortsatt projektering Mölledal (Piloten 1)
I senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) Bostad
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS ges det allmänna rådet att en bostad med särskild service för vuxna
enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte bör vara
belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad för att undvika en institutionell miljö.
Socialstyrelsen är mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bör ha tre till
fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS 2002:9 medger
dock en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes goda levnadsvillkor
inte åsidosätts. Brukarorganisationen FUB tar dock, på en direkt fråga från Vänsterpartiet
angående projekteringen av Mölledal, upp att de inte vill se sex boende i en en gruppbostad.
För Vänsterpartiet är det helt oacceptabelt att den nuvarande kön till gruppbostad framförs
som argument för att bygga två gruppbostäder ovanpå varandra och öppna upp för att
använda samma personalgrupp inom huset. Vänsterpartiet anser att det blir en inskränkning
av de boendes goda levnadsvillkor och vi ser nu en en utveckling att bygga samlokaliserade
gruppbostäder med allt fler boende - något Vänsterpartiet motsatt sig tidigare och fortsatt
gör. Vänsterpartiet är förbluffade över den styrande minoritetens inställning i frågan - menar
den styrande minoriteten på allvar att detta är att följa intentionerna i LSS? För
Vänsterpartiet är det en självklarhet att gruppbostäder ska byggas väl integrerade i det
omkringliggande samhället där icke-ordinära boenden ej samlokaliseras och att personer
med funktionsnedsättningar inte ska vara begränsade till att bo enbart med andra personer
som har funktionsnedsättningar.
Vänsterpartiet anser fortsatt att Funktionsstödsförvaltningen bör följa Socialstyrelsens
allmänna råd och rekommendationer samt konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och ser fram emot kommande revidering av
Funktionsstödsprogrammet.
Då det i detta ärende fanns en möjlighet att fortsätta projekteringen i ett plan - även om det
handlade om sex lägenheter ansåg Vänsterpartiet det betydligt mer etiskt försvarbart än en
fortsatt projektering i två plan om vardera sex lägenheter.
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Vänsterpartiet

Vänsterpartiet yrkade således bifall till förslag 2, när vårt yrkande röstades ner reserverade
vi oss.

Malmö 2019-11-27
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-11-27

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §154
Ärende:

Fortsatt projektering gällande Mölledal (Piloten 1), FSN-2019-1969

Voteringslist(or)
Bilaga 7: Omröstning Fortsatt projektering gällande Mölledal (Piloten 1)
Ledamot

Ja

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Bengt Persson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Karin Elisabeth Granér (L), Ersättare
Madeleine Fraser (MP), Ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

0
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§

155

Handläggningstider för insatser inom funktionsstödsnämndens
ansvarsområde 2019

FSN-2019-560
Sammanfattning

Ärendet innehåller en redovisning av handläggningstider på Funktionsstödsförvaltningen
myndighetsenhet. Handläggningstiderna redovisas kvartalsvis så att nämnden ska kunna följa
utvecklingen. Aktuellt ärende avser kvartal 3.
Beslut

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

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) och Gharib Aly (M) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 8)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Handläggningstider för insatser inom
funktionsstödsnämndens ansvarsområde
Tabell över handläggningstider kvartal 3 2019
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20191127
Ärende: FSN-2019-560
Samtidigt som det är positivt att vi ser förkortade handläggningstider vill vi särskilt poängtera
vikten av rättssäkerhet som huvudsakligt mål. Kvaliteten på utredning och beslut får aldrig
påverkas av målsättningen kring att förkorta köer och därmed gå ut över individen och
individens rättigheter. Utifrån detta perspektiv är det också av lika stor vikt att man följer upp
beslut och genomförandeplaner så att varje insats är ändamålsenlig.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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§

156

Stiftelsen Fontänhuset i Malmö - Organisationsstöd för
verksamhetsåret 2020

FSN-2019-469
Sammanfattning

Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete ansöker om bidrag på 6 800 000
kronor för 2020. Fontänhuset bedriver en verksamhet och utgör ett komplement till
kommunens insatser för personer med psykisk ohälsa. En förlängning av en avsiktsförklaring
har undertecknats mellan stiftelsen och funktionsstödsnämnden 2017, vilket innebär att
föreningen kommer att få bidrag 2018 till och med 2020, varpå en ny prövning görs.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden beviljar Stiftelsen Fontänhuset 6 800 000 kronor ur
funktionsstödnämndens anslag för organisationsstöd för verksamhetsåret 2020.
2. Fontänhuset ska inkomma till funktionsstödsförvaltningen med två delrapporter under
2020.
Beslutet skickas till

Stiftelsen Fontänhuset Malmö
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Stiftelsen Fontänhuset i Malmö ansöker om
organisationsstöd för verksamhetsåret 2020
Ansökan Fontänhuset 2020
Från FSN 170927 (§70) Förlängning av avsiktsförklaring gällande långsiktig
samverkan - funktionsstödsnämnden och Stiftelsen vänskap och arbete –
Fontänhuset
Årsmötesprotokoll samt konstituerande styrelsemöte Fontänhuset 2019
Verksamhetsberättelsen Fontänhuset 2018
Ekonomisk redovisning Fontänhuset 2018
Preliminär Verksamhetsplan Fontänhuset Malmö 2020
Preliminär budgetplan Fontänhuset 2020
Stadgar Stiftelsen Fontänhuset Malmö
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§

157

Föreningen Paraplyet i Malmö - Organisationsstöd för
verksamhetsåret 2020

FSN-2019-468
Sammanfattning

Föreningen Paraplyet i Malmö, en sammanslutning av organisationer inom
funktionsnedsättningsområdet, ansöker om 1 114 000 kronor för verksamhetsåret 2020. Sökt
belopp avser huvudsakligen lokal- och personalkostnader.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden beviljar 1 114 000 kronor till Föreningen Paraplyet i Malmö.
Beslutet skickas till

Föreningen Paraplyet i Malmö.
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Föreningen Paraplyet i Malmö ansöker om
organisationsstöd för verksamhetsåret 2020
Ansökan Paraplyet 2020
Protokoll Årsmöte Paraplyet 2019
Protokoll från konstituerande möte Paraplyet 2019
Resultaträkning Paraplyet 2018
Balansräkning Paraplyet 2018
Verksamhetsberättelse Paraplyet 2018
Revisionsrapport Paraplyet 2018
Preliminär Verksamhetsplan Paraplyet 2020
Preliminär budgetplan Paraplyet 2020
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§

158

Ansökan om organisationsstöd för verksamhetsåret 2020

FSN-2019-466
Sammanfattning

Ärendet omfattar ansökningar från 39 organisationer om organisationsstöd för
verksamhetsåret 2020. Det sammanlagda beloppet som organisationerna ansöker om uppgår
till 8 306 000 kronor. Summan som nämnden har avsatt till ändamålet uppgår till 4 746 000
kronor. För 37 organisationer föreslås medel beviljas och för två föreslås avslag.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår att 4 673 000 kronor fördelas till de 37
organisationerna.
Funktionsstödsnämndens fastställda riktlinjer och prioriterade områden 2018-02-21 anger
vilken typ av föreningar och organisationer som ska prioriteras. Ansökningar från Stiftelsen
Fontänhuset i Malmö och Föreningen Paraplyet i Malmö hanteras i separata ärenden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden fördelar 4 673 000 kronor ur sitt anslag för organisationsbidrag
2020 till funktionsstöd- och äldreområdet enligt förslaget i ärendet.
2. Funktionsstödsnämnden reserverar 73 000 kronor till oförutsedda händelser.
Anmälan om jäv

På grund av jäv medverkar inte Josefin Anselmsson (M) vid behandling eller beslut i ärendet.
Reservationer

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
9)
Yrkanden

Stefan Claesson (SD) yrkar på att RFSU Malmö inte ska beviljas organisationsstöd för
verksamhetsåret 2020.
Mötesordförande yrkar avslag till Claessons (SD) förslag att inte bevilja RFSU Malmö
organisationsstöd för verksamhetsåret 2020 och bifall till föreliggande förslag till fördelning
av organisationsstöd 2020.
Beslutsgång

Mötesordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels föreliggande förslag till beslut
att funktionsstödsnämndens fördelar 4 673 000 kronor ur sitt anslag för organisationsbidrag
2020 till funktionsstöd- och äldreområdet enligt förslaget i ärendet. Dels Claessons (SD)
förslag att funktionsstödsnämnden fördelar organisationsstödet 2020 i enlighet med
föreliggande förslag förutom gällande RSFU Malmö som inte ska beviljas organisationsstöd
för verksamhetsåret 2020.
Efter att ha ställt de båda förslag mot varandra finner mötesordförande att nämnden beslutar
att bifalla föreliggande förslag till beslut och därmed fördelar 4 673 000 kronor ur sitt anslag
för organisationsbidrag 2020 till funktionsstöd- och äldreområdet enligt förslaget i ärendet.
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Beslutet skickas till

Sökande organisationer
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Ansökan om organisationsstöd för
verksamhetsåret 2020
Bilaga 1 - Grupp 1 Fysisk funktionsnedsättning
Bilaga 1 - Grupp 2 Intellektuell och psykisk funktionsnedsättning
Bilaga 1 - Grupp 3 Äldre
Bilaga 1 - Grupp 4 Nysökande organisationer
Bilaga 2 - Budgetförslag 2020
Bilaga 3 - Medlemslista 2018
Bilaga 4 - Riktlinjer för organisationsstöd till organisationer inom
funktionsstödsområdet
Samtliga ansökningsbilagor för ansökande organisationer
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20191120
Ärende: 15: FSN-2019-466

Ansökan om organisationsstöd för verksamhetsåret 2020.
Under Bilaga 1-Grupp 2 Intellektuell och psykisk funktionsnedsättning, sidan 32, hanteras RFSU-s
ansökan.
Vi Sverigedemokrater anser inte att RFSU skall erhålla något som helst organisationsstöd från
funktionsstödsnämnden.
Vår motivering är som följer. RFSU är enligt sina stadgar en partipolitiskt obunden förening. Verkligheten visar på något helt annat. Föreningen har i våra ögon en synnerligen kraftig lutning åt vänster,
för att inte säga extremvänstern. Dessutom innehåller ansökan uppgifter om inriktning, vad gäller
verksamheten som spretar åt alla håll.
Tänkta cafékvällar är samordnade med Föreningen Grunden Malmö. Denna förening erhåller redan
bidrag från Funktionsstödsnämnden och andra instanser, varför äskade fikapengar torde rymmas i
deras budget eller i RFSU:s befintliga budget.
RFSU har ansökt om 105.800 kr för att genomföra fikakvällar. Nämnden beviljade trots vårt yrkande
35.000 kr för år 2020.
För år 2018 fick RFSU följande bidrag: Folkhälsomyndigheten 2.600.000kr, Region Skåne 280.000 kr
Länsstyrelsen Skåne 345.000 kr, Delegation mot Segregation 289.911 kr och Socialstyrelsen 65.000
kr. Totalt intäkter för RFSU 2018, 4.715.543 kr.
Vi Sverigedemokrater tar ansvar för varje skattekrona därför yrkade vi avslag på detta.
Då vårt avslagsyrkande trots dessa motiveringar inte togs i beaktande reserverar vi oss i denna del av
ärendet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

____________________
Jeanette Persson (SD)
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§

159

Lägesrapport om funktionsstödsförvaltningens
avvikelsehantering

FSN-2019-2417
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen hade under våren 2019 ett uppdrag att genomföra en
webbaserad enkät i syfte att kartlägga medarbetares kännedom om förvaltningens
avvikelsehantering, inom ramen för rapporteringsskyldigheten inom lex Sarah. Under våren
genomförde även Malmö stads stadsrevision en fördjupad granskning av
funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämndens avvikelsehantering. Syftet
med granskningen var att bedöma om avvikelsehanteringen i de båda nämnderna är
ändamålsenlig. Resultaten från enkäten och revisionens granskning har sammanställts i en
lägesrapport om avvikelsehanteringen i funktionsstödsförvaltningen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Lägesrapport avvikelsehantering.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup
(C) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 10)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Lägesrapport avvikelsehantering
Lägesrapport avvikelsehantering funktionsstödsförvaltningen 2019
Från FSN-AU 190815 - Resultat av genomförd webbenkät gällande
avvikelsehantering (FSN-2019-1156)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20191127
Ärende: FSN-2019-2417
Moderaterna och Centerpartiet tycker att rapporteringen kring funktionsstödsförvaltningens
avvikelsehantering är ett välkommet verktyg för nämnden att följa det systematiska
kvalitetsarbetet och verksamheten. Samtidigt ser vi att rapporteringen inte är uttömmande
utifrån att den inte belyser alla de faktorer som problematiserats på området. Fokus ligger på
personalens kompetens trots att medial rapportering i början av året lyfte bristfällig kunskap
om systematiskt kvalitetsarbete och avvikelsehantering på ledningsnivå, förutsättningen för
ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem. Om man kommer fram till att man ska informera
och utbilda medarbetarna så är det tämligen viktigt att man vet varför man gör det så att
avvikelsehanteringen faktiskt leder till förbättring samt transparenta och trygga insatser för
brukarna.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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§

160

Remiss - Fördjupad granskning avvikelsehantering

FSN-2019-1836
Sammanfattning

Malmö stads stadsrevision genomförde under mars till juni 2019 en fördjupad granskning av
funktionsstödsnämndens och hälsa-, vård- och omsorgsnämndens avvikelsehantering. Syftet
med granskningen var att bedöma om avvikelsehanteringen i de båda nämnderna är
ändamålsenlig. Revisionens sammanvägda bedömning är att avvikelsehanteringen i hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödnämnden i huvudsak är ändamålsenlig.
Revisionen har dock identifierat ett antal förbättringsområden och rekommendationer för
nämnderna att säkerställa. Funktionsstödsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande
inklusive åtgärder.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet kring fördjupad granskning av
funktionsstödsförvaltningens avvikelsehantering.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Fördjupad granskning avvikelsehantering
Förslag till Yttrande gällande Fördjupad granskning avvikelsehanteringen 2019
Rapport - Fördjupad granskning avvikelsehantering
Missiv

33

§

161

Remiss från Socialdepartementet - Personlig assistans för
samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form
av sondmatning

FSN-2019-2242
Sammanfattning

Malmö stad har mottagit en remiss gällande en promemoria från Socialdepartementet som
handlar om personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i
form av sondmatning. I promemorian föreslås att samtliga hjälpmoment ska vara
assistansgrundande när det gäller hjälp med andning och sondmatning. Det föreslås även att
hjälpbehov som ryms inom det normala föräldraansvaret ska kunna ge rätt till personlig
assistans när det gäller andning och sondmatning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
juli 2020.
Stadskontoret har överlämnat ärendet till funktionsstödsnämnden för direktbesvarande.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner remissvaret efter föreslagna tillägg och förtydliganden.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska göra ett tillägg i yttrandets första stycke för
att understryka att förslaget borde vara mer långtgående när det gäller rätten till personlig
assistans. Efter föreslaget tillägg lyder första stycket i yttrandet:
Det är funktionsstödsnämnden (FSN) som svarar på aktuell remiss på Malmö stads vägnar.
Funktionsstödsnämnden välkomnar förslaget. Det är positivt att berörda insatser kan återgå till den
kvalitativa nivå som fanns tidigare, dock ska det understrykas att förslaget borde vara mer långtgående när
det gäller rätten till personlig assistans.
Roko Kursar (L) yrkar även på att nämnden ska göra följande tillägg sist i yttrandet:
Avslutningsvis anser Malmö stad att den praxis som utvecklats av domstolarna bör ändras genom ett mer
genomarbetat lagförslag som utökar rätten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar så
att den praxis som utvecklats efter domarna HFD 2015 ref. 46 och RÅ 2009:57 kan återställas till den
nivå som rådde tidigare.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden i sitt yttrande byter ordet "Läkare" mot
"Behandlande behörig hälso- och sjukvårdspersonal".
Beslutsgång

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut att en enig nämnd beslutar att
godkänna remissvaret efter föreslagna tillägg och förtydliganden.
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Remiss kring personlig assistans för hjälpmoment
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NYTT FÖRSLAG TILL Yttrande avseende Remiss från Socialdepartementet Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i
form av sondmatning
Förslag till Yttrande gällande Remiss från Socialdepartementet - Personlig assistans
för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning
Promemoria - Personlig assistans for samtliga hjälpmoment som avser andning och
måltider i form av sondmatning
Sändlista - Remissinstanser - Personlig assistans for samtliga hjälpmoment som
avser andning och måltider i form av sondmatning
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§

162

Hantering av kvarvarande statsbidrag gällande
habiliteringsersättning

FSN-2019-2641
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen mottar på årsbasis statsbidrag från Socialstyrelsen för att
bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (så
kallad habiliteringsersättning). Funktionsstödsnämnden har använt dessa medel för att höja
habiliteringsersättning för brukare inom daglig verksamhet men kommer under 2019 inte att
fördela hela statsbidraget inom ramen för ordinarie månatlig ersättning. Då medel som inte
har förbrukats före den 31 december 2019 ska återbetalas behöver nämnden besluta om
hanteringen av kvarvarande statsbidrag.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att betala ut kvarvarande statsbidrag
för Habiliteringsmedel 2019 till brukare inom daglig verksamhet i december månad.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Hantering av kvarvarande stadsbidrag gällande
habiliteringsersättning
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§

163

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2019-101
Sammanfattning

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

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









G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Inkommet från Kommunstyrelsen - Beslut & Yttrande kring Remiss från
Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 201935),
FSN-2019-1222
Inkommet från KS-AU - Beslut & Yttrande kring Remiss från Socialstyrelsen
gällande Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2020, FSN-2019-1948
Inkommet från Datainspektionen - Beslut gällande avslutat ärende, FSN-2019-799
Inkommet från SKL, Brottsoffermyndigheten och Polisen - Anmäl alltid hot, hat
och våld, det handlar om demokratin
Upprättat vid FSF och AF - Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen
och funktionsstödsförvaltningen gällande personer inom daglig verksamhet, FSN2019-2486
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Protokoll FVR 191114, FSN-2019-42
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§

164

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 191127 - Delegationsbeslut
Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-11-14
Delegationsbeslut enligt LSS oktober 2019
Delegationsbeslut enligt SoL oktober 2019
Övriga anmälda delegationsbeslut till FSN 191127
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§

165

Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott har utsett den första vinnaren av
funktionsstödsnämndens LSS-pris ”Eleonorapriset”. Totalt inkom 44 nomineringar för
Eleonorapriset 2019 som samtliga uppfyllde kriterierna för priset och alltså på ett eller annat
sätt ökat medvetenheten om funktionsnedsättningar och bidragit till ett inkluderande och mer
tillgängligt samhälle för alla. Eleonorapriset 2019 tilldelas Martina ”ZMackis” Zandelin med
följande motivering:
Martina ”ZMackis” Zandelin tilldelas Eleonorapriset 2019 för sitt engagemang i att sprida medvetenhet,
bekämpa fördomar och visa hur ett liv med funktionsnedsättning kan se ut. Martina vloggar och visar i
sociala medier sin vardag i Malmö för omvärlden. Hon främjar rätten till lika värde och livsmöjligheter för
människor med funktionsnedsättning genom att generöst dela med sig av sina erfarenheter, och på ett
inspirerande sätt sprider hon kunskap och tacklar fördomar. Martina är en inspiration för alla Malmöbor!
I september 2019 godkände nämnden att förvaltningen gick vidare med en upphandling av
nya lokaler för daglig verksamhet (FSN-2019-1872). Förvaltningen gavs även i uppdrag att
återkomma till nämnden med ett informationsärende när ett hyreskontrakt ska tecknas.
Anbudstiden har nu löpt ut och inga anbud inkom. Förvaltningen kommer att utvärdera
upphandlingen och undersöka hur man nu kan gå vidare i lokalfrågan. För nämnden betyder
att detta att det inte blir något informationsärende då det inte finns något hyreskontrakt att
informera om.
Nämnden fick information rörande förra veckans medierapportering om händelser vid ett
LSS-boende som lett till att en anställd togs ur tjänst under utredningsperioden. En
arbetsrättslig utredning pågår i ärendet och arbetsutskottet har anmält händelserna till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Larsson informerade avslutningsvis kort kring upplägget av eftermiddagens diskussioner
kring nämndsmål 2020.
Beslutsunderlag




Inbjudan till funktionsstödsnämndens Målarbete 2020 de 27 november 2019
Förslag indikatorer till KF-mål samt förslag till nämndsmål

