1

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-12-16 kl. 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)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)

Ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Robabeh Taeri (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
Maria Mohlin, förvaltningsjurist
Personalföreträdare, Kommunal
Personalföreträdare, SACO
Personalföreträdare, Vision

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 Stefan Claesson (SD) till justerare. Justering ska ske senast
onsdagen den 18 december 2019 klockan 16:30.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Remiss från Socialdepartementet gällande Digifysiskt vårdval Tillgänglig primärvård baserat på behov och kontinuitet

FSN-2019-2246
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ska yttra sig kring Socialdepartementets utredning gällande
Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. Utredningens
uppdrag har varit att lämna förslag som syftar till att på ett effektivt sätt uppnå målen i hälsooch sjukvårdslagen, med fokus på jämlik vård.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed huvudsakligen positiv
till förslagen i utredningen.
Beslutsunderlag





3.

G-Tjänsteskrivelse 191216 - Remiss från Socialdepartementet gällande Digifysiskt
vårdval
Förslag till yttrande gällande Remiss från Socialdepartementet gällande Digifysiskt
vårdval
Remiss av SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval
Följebrev - Remiss av SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval
Nämndinitiativ från Vänsterpartiet (V) om framtagande av underlag
för remiss angående framtida inriktning av LSS-utbyggnad
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FSN-2019-1316
Sammanfattning

Enligt beslut i funktionsstödsnämnden (2019-09-23 §124) avseende nämndinitiativ från
Vänsterpartiet har funktionsstödsförvaltningen skickat remissunderlag gällande framtida
inriktning för utbyggnaden av gruppboende enligt LSS (bostad med särskild service för vuxna
enligt 9 § 9 LSS samt bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS) till
organisationer knutna till förvaltningens brukarråd. Remissvar har inkommit via brukarråd
och genom skriftliga yttranden från tre organisationer.
Funktionsstödsnämnden föreslås att efter remissförfarandet se över funktionsprogrammet.
Revidering av funktionsprogrammet görs i separat ärende (FSN-2018-527).
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av inkomna remissvar och synpunkter.
Beslutsunderlag









4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Nämndinitiativ från Vänsterpartiet (V) kring
framtida inriktning av LSS-utbyggnad
Nämndinitiativ från Vänsterpartiet (V)
Beslut FSN 190923 (§124) Nämndinitiativ från Vänsterpartiet (V) om framtagande
av underlag för remiss angående framtida inriktning av LSS-utbyggnad
Organisationer knutna till brukarrådet
Remiss till brukarorganisationerna om framtida LSS-utbyggnad - bakgrund och
instruktioner
Remissvar från Autism- och Aspergerföreningen Skåne
Remissvar från FUB Malmö
Remissvar från Föreningen Grunden
Reviderat funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS

FSN-2018-527
Sammanfattning

Förslag på revidering av funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS.
Funktionsprogrammet vänder sig i första hand till byggbranschens aktörer och fungerar som
en handbok eller manual vid planering, projektering och uppförande av boendeenheter för
personer med funktionsnedsättningar.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner reviderat funktionsprogram, bostad med särskild
service enligt LSS.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Förslag till reviderat funktionsprogram
Förslag till reviderat Funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS
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5.

Nuvarande version av Funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS
Fortsatt tomtprojektering för kommande nybyggnation av LSSboende Hyllie söder om badhuset

FSN-2019-2493
Sammanfattning

Förslag på inplaceringsskiss för kommande nybyggnation av ett LSS-boende.
Funktionsstödsnämnden föreslås ta ställning till om funktionsstödsförvaltningen ska gå
vidare med projektet och därmed medföljande projekteringskostnader innan ett avtal tas upp
i nämnden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt projektering gällande Hyllie söder om
badhuset.
Beslutsunderlag






6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Projektering Hyllie söder om badhuset
Beslut FSN 191023 (§136) Fortsatt projektering gällande tomter för kommande
nybyggnation av LSS-boenden
Etisk checklista - Hyllie söder om badhuset
Hyllie söder om badhuset - Inplaceringsritning
Hyllie söder om badhuset - Plankarta
Fortsatt tomtprojektering för kommande nybyggnation av LSSboende Tullstorp 180:25

FSN-2019-2494
Sammanfattning

Förslag på inplaceringsskiss för kommande nybyggnation av ett LSS-boende. Funktionsstödsnämnden föreslås ta ställning till om funktionsstödsförvaltningen ska gå vidare med
projektet och därmed medföljande projekteringskostnader innan ett avtal tas upp i nämnden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt projektering gällande Tullstorp 180:25
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Projektering Tullstorp 180:25
Beslut FSN 191023 (§136) Fortsatt projektering gällande tomter för kommande
nybyggnation av LSS-boenden
Etisk checklista - Tullstorp 180_25
Översikt Tullstorp
Förslag Tullstorp 180_25
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7.

Fortsatt tomtprojektering för kommande nybyggnation av LSSboende Tullstorp 180:41

FSN-2019-2495
Sammanfattning

Förslag på inplaceringsskiss för kommande nybyggnation av ett LSS-boende. Funktionsstödsnämnden föreslås ta ställning till om funktionsstödsförvaltningen ska gå vidare med
projektet och därmed medföljande projekteringskostnader innan ett avtal tas upp i nämnden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt projektering gällande Tullstorp 180:41.
Beslutsunderlag






8.

G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Projektering Tullstorp 180:41
Beslut FSN 191023 (§136) Fortsatt projektering gällande tomter för kommande
nybyggnation av LSS-boenden
Etisk checklista - Tullstorp 180_41
Översikt Tullstorp
Förslag Tullstorp 180_41
Fortsatt tomtprojektering för kommande nybyggnation av LSSboende Hyllie Solkvarteren

FSN-2019-2496
Sammanfattning

Förslag på inplaceringsskiss för kommande nybyggnation av ett LSS-boende. Funktionsstödsnämnden föreslås ta ställning till om funktionsstödsförvaltningen ska gå vidare med
projektet och därmed medföljande projekteringskostnader innan ett avtal tas upp i nämnden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt projektering gällande Hyllie solkvarteren.
Beslutsunderlag





9.

G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Projektering Hyllie solkvarteren
Beslut FSN 191023 (§136) Fortsatt projektering gällande tomter för kommande
nybyggnation av LSS-boenden
Etisk checklista - Solkvarteren
Projektutveckling Hyllie Solkvarteren
Informationsärende gällande LSS-boende Hedmätaren 1
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FSN-2019-1147
Sammanfattning

Informationsärende gällande uppskattad investeringskostnad på grund av ändrade
förutsättningar för LSS-boende Hedmätaren 1.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen och ger förvaltningen i uppdrag att
arbeta vidare med projektet och återkomma till nämnden med ett hyresavtal.
Beslutsunderlag



10.

G-Tjänsteskrivelse 191216 - Informationsärende Hedmätaren 1
Beslut FSN 190826 (§105) Hyreskontrakt LSS-boende Hedmätaren 1
Information från verksamheten - Personlig assistans,
ledsagare/avlösare och kontaktperson

FSN-2019-2500
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har antagit ett utbildningsprogram som ett sätt att få fördjupad
kunskap och förståelse kring relevant lagstiftning och förvaltningens olika
verksamhetsområden. Vid decembersammanträdet medverkar avdelningschef Charlotte
Widén Odder och berörda enhetschefen inom respektive område för att berätta om
verksamheterna personlig assistans, ledsagare/avlösare och kontaktperson.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag


11.

Utbildningsprogram funktionsstödsnämnden 2019 - Uppdaterad nov. 19
Utvecklingsarbete inom avlösning och ledsagning

FSN-2019-2336
Sammanfattning

Insatserna avlösning och ledsagning beviljas enligt Socialtjänstlagen (2001:453) eller LSS
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387). Chefer och fackliga
representanter har under lång tid identifierat flera utvecklingsområden inom verksamheten.
Förvaltningen har därför genomfört en pilot med positivt resultat och ambitionen är nu att
utveckla detta arbetssätt.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner rapporten Utredningsarbete inom avlösning och
ledsagning.
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2. Funktionsstödsnämnden fastställer att inriktningen för verksamheten avlösning och
ledsagning från 1 mars 2020 övergår till att insatserna i första hand ska verkställas av teamen
för stöd och service och att PAN-anmodanden och timarvodering används som ett
komplement till anställning inom team för stöd och service.
Beslutsunderlag



12.

G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Utvecklingsarbete inom avlösning och ledsagning
Rapport - Utredningsarbete inom avlösning och ledsagning.
Ändrad vistelsetid vid kolloverksamhet enligt LSS

FSN-2019-2371
Sammanfattning

Koloniverksamhet på Finnhultsgård i Höör enligt 9 § p.6 LSS (1993:387), korttidsvistelse
utanför det egna hemmet. Sommarkolonin är beläget vid Ringsjön i Höörs kommun och är
en verksamhet som bedrivs från juni till augusti för barn/ungdomar (8–23 år). Vistelsen delas
in i fyra perioder på tio dagar med 7–10 deltagare per period. Förslaget är att vistelseperioden
ska ändras från tio till åtta dagar och fem perioder istället för fyra. Anledningen till
förändringen är att vistelsetiden blir mer anpassad efter brukarnas behov, färre deltagare per
period och samtidigt kan lika många brukare få insatsen som tidigare i och med en extra
period. Föreslagna förändringen påverkar inte budgeten.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslagna förändringar för vistelsetid vid
kolloverksamhet enligt LSS.
Beslutsunderlag


13.

G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Ändrad vistelsetid för sommarkollo LSS
Kompetensförsörjning - mål, gap och planer 2019

FSN-2019-2519
Sammanfattning

Nämnderna har i uppdrag att senast 2019-12-31 redovisa kompetensförsörjningsgap, mål och
planer. Syftet är att få en samlad bild av kompetensen både på kort och på lång sikt för att
lösa kompetensutmaningar och möta Malmöbornas behov.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreliggande rapport avseende Kompetensförsörjning
– mål, gap och planer 2019.
2. Funktionsstödsnämnden ger funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet
med kompetensförsörjning utifrån i ärendet angivna aktiviteter.
Beslutsunderlag
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14.

G-Tjänsteskrivelse FSN191216 Kompetensförsörjning - mål, gap och planer 2019
Korrigerad Rapport - Kompetensförsörjning 2019
Rapport - Kompetensförsörjning 2019
Bilaga 1 - Kartläggning av kompetensgap 2019
Bilaga 2 - Kompetensgap, fördelning i procent 2019
Information kring resultatet av Malmö stads medarbetarenkät 2019

FSN-2019-2550
Sammanfattning

Malmö stad genomför årligen en kommungemensam medarbetarenkät. Syftet är att ge
underlag för utveckling och styrning av verksamheten. Medarbetarenkäten genomförs i
oktober varje år och fokuserar på medarbetarengagemang utifrån SKL:s koncept Hållbart
medarbetarengagemang (HME). Medarbetarengagemang är en av de viktigaste
förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i personaltäta
organisationer som en kommun. HME mäter medarbetarnas motivation och förutsättningar
att kunna göra sitt bästa för organisationen och chefernas förmåga att ta tillvara på
medarbetarnas engagemang. Enkäten innehåller även förvaltningsspecifika frågor, i
funktionsstödsförvaltningens fall handlar dessa bland annat om upplevelsen av diskriminering
och trakasserier.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsförvaltningen godkänner informationen.
Beslutsunderlag


15.

Presentation av resultat i Malmö stads medarbetarenkät
Handlingsplan för socialpsykiatri

FSN-2019-2552
Sammanfattning

Handlingsplanen syftar till att skapa en gemensam plattform för vidareutveckling av de olika
insatserna inom socialpsykiatrin. Den har tillkommit i dialog inom avdelning myndighet och
socialpsykiatri och i samverkan med idéburna organisationer. Planen behandlar fem områden
för vidareutveckling; delaktighet och självbestämmande, individen, barnperspektiv,
kompetens samt kvalitetsarbete.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen kring Handlingsplan för socialpsykiatri.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Handlingsplan för socialpsykiatri
Handlingsplan för socialpsykiatri

9

16.

Revidering av riktlinjer för organisationsstöd inom
funktionsstödsområdet

FSN-2018-40
Sammanfattning

Med anledning av att kommunstyrelsen våren 2019 beslutade om nya regler och riktlinjer för
Malmö stads stöd till idéburen sektor genomförs rubricerade revidering. Nämndens riktlinjer
ligger sedan tidigare väl i linje med stadens, varför endast en del förändringar och tillägg har
behövt göras. I förslaget till reviderade riktlinjer har också rön och förslag från det statliga
betänkandet ”Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället” (SOU 2019:35) vägts in.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Riktlinjer för organisationsstöd inom
funktionsstödsområdet med föreslagna revideringar.
Beslutsunderlag






17.

G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Revidering av riktlinjer för organisationsstöd
inom funktionsstödsområdet
Förslag till Riktlinjer för stöd till organisationer inom funktionsstödsområdet i
Malmö stad
För jämförelse: Aktuella Riktlinjer för organisationsstöd inom
funktionsstödsområdet
Beslut FSN 180221 (§23) Revidering av riktlinjer för organisationsstöd inom
funktionsstödsområdet
Förstärkta informationsinsatser kring kränkande särbehandling och
trakasserier samt utredning om förekomsten av sexuella
trakasserier mot brukare

FSN-2018-1187
Sammanfattning

I mars 2018 gav funktionsstödsnämnden funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att initiera en
utredning om förekomsten av sexuella trakasserier mot brukare samt att förstärka
informationsinsatserna kring Malmö stads riktlinjer mot kränkande särbehandling och
trakasserier. Uppdraget gavs i samband med ett ärende om ett nämndinitiativ från inkommit
från Liberalerna gällande sexuella trakasserier inom nämndens verksamhetsområde. I detta
ärende redovisar förvaltningen hur man arbetar vidare i frågan.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen om arbetet med att utreda förekomsten
av sexuella trakasserier mot brukare och förstärkta informationsinsatser kring kränkande
särbehandling och trakasserier.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under kvartal 4 2020 redovisa en
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nulägesrapport för nämnden avseende funktionsstödsförvaltningens förebyggande arbete
kring kränkande särbehandling och sexuella trakasserier mot brukare.
Beslutsunderlag






18.

G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Nulägesrapport avseende
funktionsstödsförvaltningens förebyggande arbete kring kränkande särbehandling
och sexuella trakasserier mot brukare
Beslut FSN 190618 (§97) Förstärkta informationsinsatser kring kränkande
särbehandling och trakasserier samt utredning om förekomsten av sexuella
trakasserier mot brukare
G-Tjänsteskrivelse FSN 190618 - Återrapportering av pilotprojekt kring sexuella
trakasserier
Beslut FSN-AU 191206 (§298) Förstärkta informationsinsatser kring kränkande
särbehandling och trakasserier samt utredning om förekomsten av sexuella
trakasserier mot brukare
Målarbete 2020

FSN-2019-2684
Sammanfattning

I samband med funktionsstödsnämndens novembersammanträde arbetade nämnden med
indikatorer till de övergripande kommunfullmäktigemålen och förslag till nämndsmål för
2020 till 2022. I ärendet redovisas ett nytt förslag till indikatorer och nämndsmål som
korrigerats utifrån nämndens medskick i november så att nämnden kan diskutera dessa en
gång till inför beslut i januari.
Beslutsunderlag



19.

Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Målarbete 2020
Utkast till Nämndsbudget 2020 - mål
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2019-101
Sammanfattning

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

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




G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Inkomna, upprättande och utgående skrivelser
Inkommet från Kommunfullmäktige - Delårsrapport för Malmö stad 2019, FSN2019-2580
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20.

Inkommet från kommunfullmäktige - Tidplan för budget och uppföljning 2020,
FSN-2019-2607
Inkommet från Arbetsgivarutskottet - Upphävning av riktlinjer för anställning i
Malmö stad efter 67 års ålder, FSN-2019-2714
Inkommet från Datainspektionen - Beslut gällande avslutat ärende, FSN-2019-1863
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Extra förvaltningsråd 191125
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Förvaltningsråd 191206
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.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag






21.

G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Delegationsbeslut
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-12-03
Delegationsbeslut LSS november 2019
Delegationsbeslut SoL november 2019
Övriga delegationsbeslut
Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

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

