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Omförhandlade hyresavtal Garnisonslyckan 3 och Stettin 22

FSN-2020-206
Sammanfattning

Fastighetsägaren har sagt upp aktuella avtal för omförhandling. Efter en lång rättslig process
har förvaltningen och fastighetsägaren kommit överens om nya avtal.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner avtalen gällande Garnisonslyckan 3 och Stettin 22 och
ger nämndens ordförande i uppdrag att skriva under avtalen.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 1)
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Omförhandlade hyresavtal gällande
Garnisonslyckan 3 och Stettin 22
Yttrande Stettin 22
Förslag till Hyresavtal Stettin 22
Yttrande Garnisonslyckan 3
Förslag till Hyresavtal Garnissonslyckan 3

Bilaga 1 - FSN 2020-02-20 (§13)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-02-20
Ärende: FSN-2020-206

Ärende: 02. Omförhandlade hyresavtal Garnisonslycka 3 och Stettin 22

Lokaler på hyresmarknaden hyressä tts enligt marknadsprinciper. Fastighetsä gare kan
därmed begä ra mycket hö ga hyror, Malmö stad har erfarit flera exempel på detta
tidigare och i detta ärende ser vi ytterligare exempel på detta. Genom att
fastighetsägaren sagt upp flera hyresavtal och kräver att nya avtal antas i klump hålls
kommunens medborgare gisslan. Anledningen? Göra större vinst.

Framtida omfö rhandlingar av hyreskontrakt fö r funktionsstödsförvaltningens
verksamheter riskerar att ge stora kostnadsö kningar. Verksamheten stä lls vid en
omfö rhandling infö r valet att stanna kvar och betala, eller flytta. En flytt kan bli mycket
ö desdiger fö r de boende vars lagstadgade rätt till goda levnadsvillkor äventyras.

Vä nsterpartiet anser att verksamhet som förskolor, skolor, LSS-boenden, ä ldreboenden
och socialtjä nstens boenden i normalfallet skall bedrivas i lokaler som kommunen ä ger.
Vä nsterpartiet anser vidare att lokalfö rsö rjningsplanen i Malmö stad ska innehå lla en
princip att Malmö stad i huvudsak ska ä ga lokalerna till vä lfä rdsverksamheten, och att
eventuella undantag tydligt ska motiveras i planen.

Eftersom Vänsterpartiet inte önskar orsaka onödigt lidande för de boende i
Garnisonslyckan 3 och Stettin 22 valde vi att rösta för, men det betyder inte att vi ställer
oss bakom fastighetsägarens beteende.
Malmö 2020-02-20
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet

FSN-2019-2467
Sammanfattning

Motionärerna föreslår att området kring Kalkbrottet i Limhamn ska utvecklas som
rekreationsområde. Ett av förslagen är att starta ett café som drivs som daglig verksamhet.
Förslaget skickas till funktionsstödsnämnden för yttrande inför beslut i kommunfullmäktige.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslaget yttrande och föreslår därmed
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad vad gäller de delar som rör
funktionsstödsnämndens ansvarsområde.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup
(C) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 2)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Motion om kalkbrottet
Förslag till Yttrande över motion om Kalkbrottet
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet
Följebrev Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet, STK2019-1486

Bilaga 2 - FSN 2020-02-20 (§14)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200220
Ärende: FSN-2019-2467
Moderaterna och Centerpartiet ställer sig bakom motionens att-sats om att
undersöka möjligheterna att på ett bättre sätt möjliggöra för besökare vid Kalkbrottet.
Vi instämmer däremot i Funktionsstödsnämndens bedömning om att motionen ska
anses besvarad, vad gäller de delar som berör Funktionsstödsnämndens område,
med vad som lyfts fram i yttrandet. Emellertid hade Moderaterna och Centerpartiet
önskat att man i yttrande fördjupade sig ytterligare kring behov och anpassning för att
säkerställa att våra målgrupper fortsatt lyfts upp i potentiell beredning. Moderaterna
och Centerpartiet vill därför särskilt belysa att man i Tekniska nämnden och
Stadsbyggnadsnämnden bör beakta tillgänglighet i enlighet med motionärernas
intentioner och att ändamålet om meningsfull sysselsättning, genom enskilda platser
eller lönearbete för malmöbor med funktionsnedsättning, ska uppmärksammas i
processen.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Ursula Larsson (M) Peter Eliasson (M)
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Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för
god ljudmiljö i Malmö 2020–2028

FSN-2019-2725
Sammanfattning

Tekniska nämnden har skickat remiss angående Plan för god ljudmiljö 2020 – 2028 för
yttrande till funktionsstödsnämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet gällande Plan för god ljudmiljö 2020-2028
och ställer sig därmed positiv till förslaget med de synpunkter som närmare framgår av
yttrandet.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup
(C) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
Förslag till yttrande FSN 200220 - Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Missiv till remiss av Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028

Bilaga 3 - FSN 2020-02-20 (§15)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200220
Ärende: FSN-2019-2725
En god ljudmiljö är självklart en relevant del av stadsplaneringen och en viktig aspekt
för malmöbornas trivsel och hälsa. En anpassad ljudmiljö är dessutom särskilt viktigt
för många malmöbor med funktionsnedsättning. Däremot ligger det i nämndens
ansvar att anpassa miljö i enlighet med individuella behov vilket då huvudsakligen
görs inom ramen för konstruktion och placering och inte genom en allmän strategi likt
denna plan.
Malmöbor, som har svårt att psykiskt eller fysiskt transportera sig, kör med anpassat
färdmedel, åker i färdtjänst eller sjuktransport, är i behov av ensamåkning eller
liggande transport, är dock beroende av någon form av bil för att vara delaktiga i
samhällslivet. Utifrån ett sådant perspektiv är det också väsentligt att denna plan inte
blir ett verktyg för att otillgängliggöra staden eller för den delen begränsa
malmöbornas frihet av ideologiska skäl. Låt det vara en plan för alla malmöbor och
inte bara en effekt av styrets beroende av andra partier.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Ursula Larsson (M) Peter Eliasson (M)
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Årsanalys 2019

FSN-2020-305
Sammanfattning

Förvaltningens Årsanalys 2019 till funktionsstödsnämnden. Funktionsstödsnämnden
redovisar ett överskott om 2 164 000 kronor för 2019.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Årsanalys 2019.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Madeleine Fraser (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 5)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 6)
Beslutet skickas till

Stadskontoret via programmet Stratsys
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Årsanalys 2019
Årsanalys 2019 (Funktionsstodsnämnden)
Bilaga 1 Verksamhetsmått
Bilaga 2 Volymutveckling
Presentation FSN 200220 - Budget och uppföljning årsanalys 2019

Bilaga 4 - FSN 2020-02-20 (§16)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200220
Ärende: FSN-2020-305
Redan i sammanfattningen av årsanalysen klargörs att behovet av LSS-boende har
mötts av en ökning av externa platser LSS under 2019. Man skriver att syftet är att
minska den negativa effekt som en försenad start av nya boenden kan ha när det
gäller antalet som väntar på en plats i gruppbostad. Ändå går inte externa boplatser
till någon som väntar i kön.
Externa platser kostar betydligt mer för både skattebetalare och individ. Ur ett
perspektiv kan man självklart få en extern placering för att där finns ett särskilt behov
t.ex. inkluderad skolgång men det är något annat än vad här syftas till. Detta kan
värderas likt fritt skolval eller internat och är då till fördel för den enskildes lärande,
utveckling och individuella behov i enlighet med gällande lagstiftning. I detta fall
framställs det dock som en lösning på att minska en kö till bostad. Istället för att ha
öppnat upp för privata aktörer i Malmö stad betalar man fortsatt ett högre pris och
låter malmöbor med funktionsnedsättning bo hos privata aktörer långt ifrån Malmö.
Långt ifrån sina anhöriga, sin anknytning och sin trygghet. Moderaterna och
Centerpartiet ställer sig frågande till varför privata aktörer anses ok som utförare och
då bättre på att tillgodose särskilda behov än Malmö stad när de ligger långt ifrån
staden men samtidigt inte varit välkomna till att bedriva verksamhet inom Malmös
gränser. Vi ställer oss också frågande till påståendet om att vi placerar från kön när vi
placerar individer från våra befintliga boenden. Utgör detta då individer som istället
ersätts av någon som står i kö trots behov av kontinuitet och trygghet och för vems
skull görs då placeringen. Vi kan inte säga att där inte funnits lösningar i den
långsiktiga planeringen då vi kunde välkomnat privata aktörer inom stadens gränser
långt tidigare vilket också skulle innebära ett utbud av olika hyresvärdar och
arbetsgivare för dem som är missnöjda med kvalitet och arbetsmiljö.
Problematiseringen ter sig skenhelig på bekostnad av malmöbor med rätt till bostad
enligt LSS. Moderaterna och Centerpartiet menar att Malmöbor med rättigheter enligt
LSS ska kunna vara malmöbor, oavsett funktionsnedsättning.
Med detta i åtanke och årsanalysen därtill framkommer även vissa
utvecklingsområden eller risker med otillfredsställande måluppfyllelse. Risker som
ligger till grund för kvaliteten och rättssäkerheten i vår verksamhet. När vi har hög
personalomsättning, hög sjukfrånvaro, sämre bemötande och lågt beaktande av
barnets bästa vid handläggning så blir det en tämligen ansträngande cykel för
individen och dennes personal. Individen mår sämre och får ytterligare behov vilket
kräver andra resurser och annan kompetens. Det innebär i sin tur en försämrad
arbetsmiljö vilket föder ytterligare behov och kostnader som kan mynna ut i låg
måluppfyllnad av LSS och arbetsmiljömål.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Ursula Larsson (M) Peter Eliasson (M)

Bilaga 5 - FSN 2020-02-20 (§16)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden, 2020-02-20
Årsanalys 2019
Diarienr: FSN-2020-305
Vi i Miljöpartiet tycker det är positivt att så många målområden under 2019 har
uppnåtts. Samtidigt finns det ett antal områden där vi hade velat se en större
måluppfyllelse. Barnkonventionen är nu lag i Sverige och inte ens 70% av utredningar
enligt LSS och SoL visar att en prövning av barnets bästa har gjorts. Vi i Miljöpartiet
hoppas verkligen att de insatser som planeras under 2020 kommer ge ett resultat på
detta område.
Sen anser vi i Miljöpartiet att det är anmärkningsvärt att andelen inköp av Miljömärkta
varor har minskat under 2019 istället för ökat. Detta trots att alla beställare fått
utbildning. Det framgår inte heller i årsanalysen vad detta kan bero på och vi hoppas
verkligen att fler insatser görs på detta område och att det ska ske en förbättring under
2020.
Vi tycker även det är positivt att antalet ofrivilligt deltidsanställda är noll i årsanalysen.
Vi i Miljöpartiet anser att Malmö Stad som arbetsgivare alltid ska sträva efter att de
anställdas önskade tjänstgöringsgrad ska tillgodoses. Vi skulle därför gärna se att det i
nästa års årsanalysen även framgick ifall det finns de som är ofrivilligt timanställda.
Detta för att säkerställa att det inte sker en förflyttning från ofrivilligt deltidsanställda
till ofrivilligt timanställda i arbetet med heltid som norm.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Madeleine Fraser

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

Bilaga 6 - FSN 2020-02-20 (§16)
13

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-02-20
Ärende: FSN-2020-305

Ärende: 05. Årsanalys 2019

Vänsterpartiet har läst och godkänt Årsanalys 2019. Med detta särskilda yttrande
önskar Vänsterpartiet dock förtydliga sina ståndpunkter inom ett par områden:

Även om arbetet med heltid som norm går framåt och fler anställda har
tillsvidareanställningar så ökar andelen timavlönade timmar (16% 2019 jämfört med
12,3% alternativt 15,4% 2018) - något som inte generar trygga anställningar.
Vänsterpartiet noterar även att personalomsättningen, procentuellt sett, inom
Funktionsstödsförvaltningen ligger högre än inom Malmö stad.

Ännu ett år går HSL-verksamheten minus på grund av behovet att använda
bemanningsföretag för att säkra tillgången på sjuksköterskor. Inhyrd extern personal
kostar inte bara mer än egen anställd personal, det bidrar till ruljangs på personal och
minskad trygghet för brukarna.

Att skapa heltid som norm får inte göras på bekostnad av brukarnas lagstadgade
rättigheter. Vänsterpartiet har med stor oro följt utvecklingen under 2019 där LSSbostäder samlokaliseras och heltid som norm förs fram som argument för dess placering
och utformning. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att Socialstyrelsens
rekommendationer kring utformning av LSS-boenden inte står emot införandet av heltid
som norm.
Det är Vänsterpartiets åsikt att det behövs fler, och inte färre som arbetar inom
välfärden. Den långa färden mot genomförandeplaner av god kvalitet skulle troligen
närma sig sitt mål om fler anställda fick tid att göra den dokumentation som åläggs dem.
Idag råder tex restriktioner mot att ta in vikarier och om det tas in vikarier så är det på
kortare arbetspass än vad den som är sjuk skulle ha jobbat.

Bilaga 6 - FSN 2020-02-20 (§16)
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Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har därför yrkat att genomförandeplaner skulle vara en särskild
granskning även i Internkontrollplan 2020 utan framgång.

Vänsterpartiet ifrågasätter även hur det kan komma sig att andelen miljömärkta varor
fortsatt är under målvärdet när alla beställare ska ha fått utbildning. I en i övrigt mycket
välskriven årsanalys där måluppfyllnad analyseras saknas under miljömålen slutsatser
och vidare analyser inför kommande år.
Procentuellt minskar upplevelsen av diskriminering. Det är dock väldigt oroväckande
att de anställda som definierar sig som annat än man/kvinna i högre grad upplever sig
diskriminerade av arbetsgivaren.
Det är en hel del kritik som Vänsterpartiet framför, men vi ser med glädje framgångar
inom många områden; exempelvis utvecklingen av en tillitsbaserad och hållbar
organisering för kompetensutveckling utifrån brukarens behov samt vidareutveckling
av verksamheten utifrån brukarnas individuella behov inom daglig verksamhet,
samordningsaktiviteter både inom och mellan avdelningarna samt med idéburna
organisationer för att skapa förutsägbarhet och trygghet för brukarna, arbetet med
meningsfulla fritidsaktiviteter och kultur för alla och utvecklingsarbetet kring
normkritik för att nämna ett par områden.

Avslutningsvis önskar Vänsterpartiet igen kommentera arbetsgången där budget 2020
antogs innan årsanalys 2019 presenterades för funktionsstödsnämnden. Utan att veta
hur mål uppnåtts för 2019 fattades beslut om mål för 2020-2022; hade Vänsterpartiet
fått läsa årsanalys 2019 innan budget 2020 antogs hade vi haft fler ändringsyrkanden på
budget 2020. Detta är inte första gången Vänsterpartiet anmärker på transparensen i
budgetprocessen!

Malmö 2020-02-20
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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Uppföljning internkontrollplan 2019

FSN-2019-775
Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2019 för funktionsstödsnämnden, som omfattar samtlig
rapportering för 2019. Uppföljning av delar av planen har tidigare rapporterats till nämnden i
maj och september 2019.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan 2019.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 7)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 8)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Uppföljning intern kontroll 2019
Uppföljning intern kontroll 2019
Gemensamma kriterier FSN 2019
Självskattning avtalshantering FSN 2019
Sammanställning sociala medier FSN 2019
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200220
Ärende: FSN-2019-775
Moderaterna och Centerpartiet vill lyfta fram den risk som benämns som
skyddsåtgärder då granskningsmetoden i sig kan innebära att där inte finns någon
tydlig uppföljning eller systematisk kontroll av de situationer som innebär att dessa sker
utan samtycke eller under nödrätt, så kallade tvångs- och begränsningsåtgärder.
Utifrån att denna typ av handling inte ska förekomma är det sannolikt att
dokumentationen i sig är bristfällig.
Därtill skulle det möjligtvis vara värt att inkludera även skyddsåtgärder så som
sänggrind då där finns risker kring att även detta utgör en tvångs- eller
begränsningsåtgärd om syftet vid användning är annat än för säkerhet och hjälp.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Ursula Larsson (M) Peter Eliasson (M)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-02-20
Ärende: FSN-2019-775

Ärende: 06. Uppföljning interkontrollplan 2019

Genomförandeplanen är ett av de viktigaste dokumenten vi har inom
funktionsstödsförvaltningen. Den särskilda granskningen av genomförandeplaner inom
daglig verksamhet visar ett procentuellt lägre resultat 2019 (58%) jämfört med 2018
(61%). Förbättringsåtgärder presenteras och Vänsterpartiet ser gärna att även
funktionsnämnden får ta del av hur arbetet fortlöper.

Malmö 2020-02-20
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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Uppföljning av arbetsmiljö 2019

FSN-2019-2609
Sammanfattning

Förvaltningen lämnar årlig uppföljning av arbetsmiljö. Redovisningen omfattar ett antal
indikatorer som följs upp med en beskrivning och tillhörande analys av genomförda insatser
samt faktiskt utfall.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av årlig uppföljning av arbetsmiljön
2019.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett yttrande i ärendet. (Bilaga 9)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett yttrande i ärendet.
(Bilaga 10)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett yttrande i ärendet. (Bilaga 11)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Uppföljning av arbetsmiljön 2019
Uppföljning av arbetsmiljön 2019
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200220
Ärende: FSN-2019-2609
Moderaterna och Centerpartiet anser att personalen och deras arbetsmiljö utgör ett av
Funktionsstödsnämndens främsta verktyg för att uppnå kvalitet för den enskilde och
ett rättssäkert genomförande av dennes insatser. I uppföljningen ser vi dock fortsatt
hög sjukfrånvaro och en ökad personalomsättning för dem som arbetar allra närmst
malmöborna i våra verksamheter och för dem som ska följa upp både kvalitet och
arbetsmiljöarbete. I våra verksamheter är kontinuitet inte bara en rättighet utan även
ett tydligt kvalitetsmått. Det kan handla kontinuitet avseende tid, personal, miljö eller
insats men gemensamt är att alla dessa delar påverkas av frånvaro och
personalomsättning då anknytning och kompetens utmanas och därigenom även
tryggheten för den enskilde.
En välmående personal är nyckeln till att tillgodose rättigheter och behov om det så är
genom goda levnadsvillkor eller på en skälig levnadsnivå. Då nämnden är medveten
om att alla verksamheter inte utfört systematiska riskundersökningar och uppföljningen
samtidigt inte redogör för några direkta åtgärder, för att motverka sjukfrånvaro eller de
faktorer inom personalomsättning som beror på att medarbetare lämnar oss, vill
Moderaterna och Centerpartiet poängtera vikten av vår personal för att fullgöra vårt
uppdrag.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Ursula Larsson (M) Peter Eliasson (M)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 20200220
Ärende:7: FSN-2019-2609

Uppföljning av arbetsmiljö 2019

Vi Sverigedemokrater ser väldigt gärna att ohälsan och tillbud sjunker.
Den totala sjukfrånvaron ligger på 7,5 %. Det är en siffra som är högre än Malmö
Stad som ligger på 6,32 %. Denna siffra ser vi med oro på.
I uppföljningen ser vi även att allvarliga tillbud ökat. I fjol rapporterades 55 allvarliga
tillbud och 2018, 38 st. Detta är siffror som måste tas på allvar för at få dem att
sjunka.
Vi förväntar oss att förvaltningen fortsätter sitt framgångsrika arbete, vilket vi tror och
hoppas skall kunna vända även denna trend.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga 11 - FSN 2020-02-20 (§18)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-02-20
Ärende: FSN-2019-2609

Ärende: 07. Uppföljning av arbetsmiljö 2019

Ännu ett år är sjukfrånvaron inom funktionsstödsförvaltningen, procentuellt sett, högre
än inom Malmö stad som helhet. Utfallet är på samma nivå som 2018 men den långa
sjukfrånvaron har ökat. Vänsterpartiet anser det bra att chefer utbildas om
rehabiliteringsprocessen men eftersom den största orsaken till sjukskrivning är
depression och utmattningssyndrom ser vi det som ännu viktigare med fler anställda
inom välfärden för att minska stress och skapa utrymme för medarbetare till
återhämtning på arbetstid. Detta kan relateras till satsningen/kostnaden på
förebyggande arbete (1403895 kr 2019 jämfört med 678646 kr 2018) medan
efterhjälpande inte ökat i samma utsträckning (1909808 kr 2019 jämfört med 1735640
kr 2018).

Andelen anmälda tillbud har minskat från 3374 (2018) till 2485 (2019) medan antalet
arbetsskador har ökat från 515 (2018) till 569 (2019). Föregående år har det anförts att
anledningen till ökningen handlar om en ökad benägenhet att anmäla. Vänsterparitet
hoppas att detta är bestående och att minskningen inte handlar om en minskad
benägenhet att rapportera samt att åtgärderna för att minska antalet arbetsskador kan
genomföras som planerat.

Malmö 2020-02-20
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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Årlig uppföljning av systemet för systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) 2019

FSN-2019-2608
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen lämnar en årlig uppföljning av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Uppföljningen innehåller också en handlingsplan för det
systematiska arbetsmiljöarbetet, systemet för SAM samt mål för den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön (OSA) 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av årlig uppföljning av systemet för
SAM 2019.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttranden i ärendet. (Bilaga 12)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) 2019
Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inklusive organisatorisk social
arbetsmiljö (OSA) 2020
Systemuppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2019
Presentation FSN 200220 - Systematiskt arbetsmiljöarbete
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200220
Ärende: FSN-2019-2608
Moderaterna och Centerpartiet ställer sig lite förundrade till att man har en så pass hög
självskattning med bedömningen tillfredsställande inom ramen för denna uppföljning.
Arbetsmiljöverket har under 2019 kommit med tydlig kritik avseende
Funktionsstödsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete och uppföljningen av
arbetsmiljön påvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro. Mot detta som bakgrund vill vi lyfta
vikten av att ta det systematiska arbetsmiljöarbetet på allvar. Dålig arbetsmiljö leder till
att personalen blir sjuk, byter arbete eller har svårt att bemöta malmöborna i våra
verksamheter. Detta innebär i praktiken ökade kostnader för skattebetalaren och
svårigheter att tillgodose individens rättigheter.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Ursula Larsson (M) Peter Eliasson (M)
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Förvaltningens arbete med aktiva åtgärder 2019

FSN-2019-2518
Sammanfattning

Föreliggande ärende är en redogörelse för funktionsstödsförvaltningens arbete med aktiva
åtgärder 2019. Aktiva åtgärder avser riskbedömning, åtgärder samt dokumentgranskning
inom ramen för diskrimineringslagstiftningen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av förvaltningens arbete med aktiva
åtgärder 2019.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Funktionsstödsförvaltningens arbete med aktiva
åtgärder 2019
Uppföljning av Aktiva åtgarder FSN 2019
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Redovisning av statsbidrag för personligt ombud 2019 samt
ansökan om statsbidrag för 2020

FSN-2020-155
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ska enligt förordning om statsbidrag (2013:522) årligen redovisa hur
kommunen använder statsbidrag avseende verksamhet med personligt ombud.
Funktionsstödsnämnden ska även skicka in en ansökan om statsbidrag för kommande
verksamhetsår. Bifogas gör redovisning av statsbidraget för 2018 och ansökan för 2019 som
enligt instruktion lagts in i länsstyrelsens mallar.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av statsbidrag för verksamhet med
personligt ombud 2019.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med
personligt ombud 2020
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Skåne
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 200210 - Statsbidrag för personligt ombud
Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stads redovisning av statsbidrag 2019
avseende personligt ombud
Funktionsstödsnämnden i Malmö stads ansökan om statsbidrag för verksamhet
Personligt ombud
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Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

FSN-2019-2694
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ska årligen informeras om planen för ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete. Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2020 är
framtagen utifrån riskdialoger som genomförs i förvaltningen inom ramen för förvaltningens
Styr- och ledningssystem. I planen ingår även förvaltningsgemensamt utvecklingsarbete.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 13)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Plan för ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete
Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2020
Risklista
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200220
Ärende: FSN-2019-2694
I årsanalysen framgick det att där fanns en särskild risk att prövningen av barnets bästa
inte sattes i första rummet under myndighetsprocessen/utredningen vilket bör vara
särskilt relevant att lyfta fram utifrån den nya lagstiftningen, kvaliteten på barnens
genomförandeplaner och målsättningen med deras insatser. Då man där även lyfter
fram en ambition om att siffrorna och kvaliteten på dessa utredningar ska höjas under
2020 bör man också följa upp det inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Moderaterna och Centerpartiet noterar att man avser kontrollera att barnet kommer till
tals i processen men där finns en avsevärd relevans avseende om man sedan tar
hänsyn till vad som också framkommer i denna kommunikation.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Ursula Larsson (M) Peter Eliasson (M)
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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 4.
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 200220 - Handläggningstider för insatser inom
funktionsstödsnämndens ansvarsområde
Handläggningstider kvartal 4 2019
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Återredovisning av medel för utvecklingsarbete 2019 inom
barnrätt

FSN-2020-300
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2019-03-11 om att bevilja medel
för insatser inom jämställdhet, antidiskriminering, barnrätt och nationella minoriteter. Denna
redovisning avser de medel som beviljades funktionsstödsnämnden för utvecklingsarbete
inom barnrätt 2019 i enlighet med beslut i ärendet STK-2018-1325.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av medel beviljade till insatser för
barnrätt.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - återredovisning av medel för utvecklingsarbete
2019 inom barnrätt
Redovisning av medel beviljade till insatser för barnrätt FSN 2019
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Slutrapport pilotprojekt jämställdhetsintegrerad budgetstyrning

FSN-2020-190
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har under 2018–2019 drivit ett pilotprojekt i
jämställdhetsintegrerad budgetstyrning inom två verksamhetsområden. Ett delprojekt har
genomförts inom verksamheten ledsagarservice LSS och det andra inom avdelning LSSbostäder kopplat till en resursuppskattningsmodell för tilldelning av ekonomiska resurser
(UPP) avseende LSS-boenden. Projektets syfte var att i pilotform testa en framtagen modell
och undersöka hur den kan användas för att synliggöra hur förvaltningens resurser är
fördelade utifrån kön. Syftet uppnåddes och arbetet har visat att modellen går att använda i
förvaltningens verksamheter. Slutrapport för pilotprojektet har tagits fram som beskriver
projektets olika delar, resultat, lärdomar och struktur för fortsatt arbete.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 14)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Pilotprojekt jämställdhetsintegrerad
budgetstyrning
Jämställd resursfördelning - pilotprojekt i jämställdhetsintegrerad budgetstyrning

Bilaga 14 - FSN 2020-02-20 (§25)

31

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-02-20
Ärende: FSN-2020-190

Ärende: 14. Slutrapport pilotprojekt jämställdhetsintegrerad budgetstyrning

Funktionsstödsförvaltningen har under 2018–2019 bedrivit ett pilotprojekt i
jämställdhetsintegrerad budgetstyrning. Projektets syfte var att synliggöra hur
förvaltningens resurser är fördelade utifrån kön. Sammanfattningsvis visar rapporten
skillnader i hur verksamhetens resurser används av brukare som definierar sig som
män respektive kvinnor.
Vänsterpartiet anser att slutrapporten påvisar ett behov av ett fortsatt arbete med en
jämställdhetsintegrerad budgetstyrning. Detta för att säkerställa en jämställd
resursfördelning inom förvaltningens verksamheter.

Jämställdhet handlar om demokrati och möjligheten för varje enskild individ att kunna
forma sitt liv så som hen själv vill. Jämställdhet innebär en rättvis fördelning av makt,
säkerhet och resurser. Enligt folkhälsomyndigheten är det tex en lägre andel kvinnor
med funktionsnedsättning som skattar sin hälsa som bra i jämförelse med män med
funktionsnedsättning. Färre kvinnor med funktionsnedsättning arbetar jämfört med
män med funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning lever med större
ekonomiska utmaningar än män med funktionsnedsättning. Motsvarande skillnad inte
är lika tydlig bland normater.

Kön påverkar idag hur en människas liv formas och därför är en jämställdhetsintegrerad
budgetstyrning ett viktigt sätt att arbeta för att kvinnor och män ska ges lika villkor i
samhället.
Vänsterpartiet ser fram emot att ta av hur arbetet med en jämställdhetsintegrerad
budgetstyrning fortskrider.
Malmö 2020-02-20
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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Information från verksamheten - Socialpsykiatri

FSN-2020-509
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har antagit ett utbildningsprogram som ett sätt att få fördjupad
kunskap och förståelse kring relevant lagstiftning och förvaltningens olika
verksamhetsområden. Vid aktuellt sammanträde medverkar Lisa Lannerud, chef för
Socialpsykiatri, Enhet 1 och informerar om verksamheten.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag




Presentation FSN 200220 - Socialpsykiatri
Utbildningsprogram funktionsstödsnämnden 2019 - Uppdaterad nov. 19
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Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2020-38
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.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 15)
Beslutsunderlag














Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Inkommet från kommunstyrelsen - Redovisning av arbetet med att minska behovet
och användningen av extern bemanning av sjuksköterskor, FSN-2020-282
Inkommet från kommunstyrelsen - Tillämpningsanvisningar för attestreglemente
för Malmö stad, FSN-2020-281
Inkommet från kommunfullmäktige - Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2019, FSN2020-198
Inkommet från kommunfullmäktige - Återrapportering Uppdrag budget 2018 - En
mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete, FSN-20191136
Inkommet från kommunfullmäktige - Valförslag och avsägelser, FSN-2020-194
Inkommet från stadsrevisionen - Granskning av arbetet med att förebygga
avhysningar, FSN-2020-418
Inkommet från FINSAM - Beviljad ansökan - Make it work: från förarbete till
hållbart arbete FSN-2020-158
Inkommet från Justitieombudsmannen - Yttrande kring handläggning av ärende om
personlig assistans enligt LSS, FSN-2018-868
Inkommet från SKR - Meddelande om Överenskommelse mellan staten och SKR
om Psykisk hälsa 2020, FSN-2020-393
Utgående till stadskontoret - Redovisning av internationellt arbete 2019, FSN-2020415
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Protokoll från förvaltningsrådet (FVR)
2020-02-13
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Särskilt yttrande
Funktionsstödnämnden 20200220
Ärende:16: FSN-2020-38

Inkomna upprättade och utgående skrivelser
Vi Sverigedemokrater vill lyfta vikten av innehållet i vårt yttrande i anmäld skrivelse
nummer två angående att minska behovet av extern bemanning av sjuksköterskor i
staden.
Vi vill också understryka Sverigedemokraternas särskilda yttrande i anmäld skrivelse
nummer fyra som handlar om drogförebyggande arbete. En mer ändamålsenlig
organisation är önskvärd av stadens drogförebyggande arbete.
Det är av yttersta vikt att båda dessa ärenden hanteras skyndsamt.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)
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Delegationsbeslut

FSN-2020-175
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.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) och Gharib Aly (M) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 16)
Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Delegationsbeslut
Protokoll från FSN-AU 200210
Delegationsbeslut enligt LSS (januari 2020)
Delegationsbeslut enligt SoL (januari 2020)
Delegationsbeslut gällande anställningsärenden kvartal 3 och 4 2019
Delegationsbeslut kring anställningsupphörande med mera (januari-december 2019)
Delegationsbeslut gällande direktupphandlingar över 10 tkr (kvartal 4 2019)
Övriga delegationsbeslut under perioden
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200220
Ärende: FSN-2020-175
Under protokoll FSN- AU 200210 ligger ett informationsärende avseende ett beslut
gällande en extern placering enligt LSS 9 § 9 (§32) som tagits i enlighet med
funktionsstödsnämndens delegationsordning punkt 10.1. Moderaterna ser risker i att
utredning/beslutsunderlag är för summarisk för att en lekman ska kunna ta ett sådant
beslut på egen hand.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Ursula Larsson (M) Peter Eliasson (M)
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Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör informerar om följande
Den 25 februari börjar byggnationen av ett nytt LSS-boende på Wowragården.
Funktionsstödsnämndens ordförande tar det första spadtaget klockan 12:15 och därefter
kommer direktör Annelie Larsson att tillsammans med verksamhetsföreträdare att berätta om
vikten av att kunna erbjuda anpassade boenden till Malmöbor med särskilda behov. En
inbjudan är skickad till samtliga ledamöter och ersättare i nämnden och delades ut vid
sammanträdet.
Funktionsstödsförvaltningen har ansökt och beviljats medel från FINSAM för projektet
”Make it: work - från förarbete till hållbart arbete.” Projektet syftar till att fler personer inom
daglig verksamhet ska kunna närma sig arbetsmarknaden eller övergå till lönearbete. Detta
ska bland annat ske genom extra stöd till personer som övergår till arbete och för att behålla
det över tid samt för att utveckla och behålla kontakter med arbetsgivare och näringsliv.
Totalt får funktionsstödsförvaltningen 1 228 804 kronor för perioden 1 april 2020 till 31 mars
2022.
Larsson informerar kort kring det bidragsbedrägeriärende inom personlig assistans som
figurerat i pressen den senaste tiden. Det aktuella ärendet har drivits av Försäkringskassan
med även funktionsstödsförvaltningen har påverkats och gjort en polisanmälan och begärt
återbetalning i ärendet.
Avslutningsvis meddelar Larsson nämnden om att hon kommer att gå i pension till
sommaren och rekrytering av ny förvaltningsdirektör pågår.

