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§

56

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Översyn
av yrket personlig assistent

FSN-2020-1037
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har mottagit en remiss gällande regeringens betänkande om
Utredningen om översyn av yrket personlig assistans (SOU 2020:1). Funktionsstödsnämnden
yttrar sig till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslaget yttrande och ställer sig därmed positiv till
utredningens förslag.
Särskilda yttranden

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

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Översyn av yrket personlig assistent
Förslag till yttrande gällande remiss från socialdepartementet gällande översyn av
yrket personlig assistent
Betänkande av Översyn av yrket personlig assistent - ett viktigt yrke som förtjänar
bra villkor (SOU 2020:1)
Beslut FSN-AU 200513 (§109) Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Översyn av yrket personlig assistent
Följebrev Remiss från Socialdepartementet - Översyn av yrket personlig assistent

Bilaga 1 (FSN 200525 §56)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200525
Ärende: FSN-2020-1037

Ärende: 02. Remiss angå ende Remiss frå n Socialdepartementet - O� versyn av yrket
personlig assistent

Personlig assistent är Sveriges trettonde vanligaste yrke (källa: SCB 2019). Det
innebär att det finns i princip lika många personliga assistenter som förskollärare i
Sverige. Trots det anses yrket ofta vara ett ”genomgångsyrke” medan statistiken
visar att fyra av tio personliga assistenter har haft yrket i mer än tio år. Den allmänna
uppfattningen om att ”vem som helst” kan bli personlig assistent behöver förändras;
att vara personlig assistent är ett komplext yrke med mycket ansvar.
Vänsterpartiet välkomnar denna utredning och ställer sig bakom yttrandet men
önskar kommentera några saker:
Många personliga assistenter har osäkra anställningar. Fyra av tio assistenter är
oroliga (varav 14 procent är mycket oroliga) att bli av med arbetet med kort varsel
och 27 procent är lite oroliga. Utredningens enkät visar att ungefär en fjärdedel har
undlåtit bli att rapportera brister i arbetsmiljön en eller flera gånger. Av dessa har 18
procent gjort det av rädsla för att bli uppsagd. De allra flesta personliga assistenter
har en anställning som kan avslutas på 14 dagar. En av fem personliga assistenter
har inte fått någon introduktion till sitt yrke. Tre av tio assistenter har under det
senaste året känt att de inte vet hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. Otrygga
anställningar utan möjlighet till att lära sig sitt yrke eller få tillräcklig
kompetensutveckling gynnar inte någon.
Under lång tid har uppräkningen av den statliga schablonersättningen för personlig
assistans understigit kollektivavtalsstadgade löneökningar. Det är uppenbart att det
behövs en finansieringsmodell som håller på lång sikt.
63% av personliga assistenter arbetar för privat arbetsgivare och den privata sektorn
ökar. Genom utredningens föreslag att föra in ett krav i LSS på utförare om att
erbjudna assistenter kollektivavtalsliknande villkor och stå för sin personals
sjuklönekostnader kan personlig assistans göras mindre intressant för den oseriösa
aktör som avser utnyttja personer i behov av personlig assistans för att tjäna pengar
och istället stärka arbetsmiljön för de anställda.

Bilaga 1 (FSN 200525 §56)
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Vänsterpartiet

Personliga assistenter arbetar varje dag med att skapa förutsättningar för att
personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett gott liv och vara delaktiga i
samhället.
Alla har rätt till goda arbetsvillkor. Personliga assistenter behöver trygga
anställningar, ett strukturerat arbetsmiljöarbete hos sin arbetsgivare och ges
möjligheten att känna att de vet hur de ska utföra sitt arbete och känna sig stolta över
sin arbetsinsats.
Malmö 2020-05-25
Carin Gustafsson
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57

Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö
stad

FSN-2020-773
Sammanfattning

Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad har skickats på remiss från
kommunstyrelsen till samtliga nämnder och bolag. Utredningen ger förslag om att inrätta en
visselblåsarfunktion med syfte att ”fånga upp sådana särskilt allvarliga oegentligheter som
annars riskerar att inte nå fram till rätt personer och som kan få allvarliga konsekvenser för
organisationen”. Funktionen föreslås begränsas till allvarligare oegentligheter som rör
personer i ledande ställning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslaget yttrande gällande remissen Utredning om
visselblåsarfunktion i Malmö stad och ställer sig därmed positiv till införandet av en
visselblåsarfunktion.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Remiss angående Utredning om
visselblåsarfunktion i Malmö stad
Förslag till Yttrande gällande Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion i
Malmö stad
Utredning om visselblåsare 2020-02-17
Beslut KS AU 200302 §135 Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
Beslut FSN-AU 200513 (§110) Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion
i Malmö stad
Följebrev Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad, STK-2019-543
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§

58

Remiss angående samrådsförslag för Renhållningsordning
2021-2030 för Burlövs kommun och Malmö stad

FSN-2020-1115
Sammanfattning

VA SYD har tagit fram förslag till ny renhållningsordning för Burlövs kommun och Malmö
stad. Renhållningsordningen består av kretsloppsplan 2021-2030 samt föreskrifter för
avfallshantering. Syftet med renhållningsordningen är att ange riktningen för kommunernas
avfallsverksamhet avseende förebyggande och hantering av avfall.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed positiv till
samrådsförslag för renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs kommun och Malmö stad.
Reservationer

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet.
(Bilaga 2)
Jäv

På grund av jäv deltar inte Pethra Ängquist (S) vid handläggning eller beslut i ärendet.
Yrkanden

Stefan Claesson (SD) yrkar på att nämnden, i föreliggande förslag till yttrande, ska stryka
meningen "Eftersom invånarna i Malmö och Burlöv har en viktig roll i förhållande till målet anser
nämnden att det hade kunnat finnas ett tydligare invånarperspektiv i åtgärderna, bland annat avseende hur
konsumtionsmönster ska ställas om"
Roko Kursar (L) yrkar avslag på Claessons (SD) föreslagna strykning och yrkar bifall till
föreliggande förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Dels att godkänna föreliggande förslag till yttrande, dels att godkänna föreliggande förslag till
yttrande efter Claessons (SD) föreslagna förändring.
Ordförande föreslår att förslagen ställs mot varandra och att omröstning sker muntligen
genom att de som röstar på Kursars (L) förslag att godkänna föreliggande förslag till yttrande
säger "JA", och att de som röstar på att godkänna föreliggande förslag till yttrande efter
Claessons (SD) föreslagna förändring säger "NEJ". Ordförande finner att nämnden
godkänner föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
med Kursars (L) föreslag att godkänna föreliggande förslag till yttrande med röstsiffrorna 11
mot 2. (Röstresultatet redovisas i Bilaga 3)
Beslutet skickas till

VA SYD

Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Samrådsförslag renhållningsordning 2021-2030
Förslag till yttrande över remiss angående samrådsförslag för renhållningsordning
2021-2030 för Burlövs kommun och Malmö stad
Föreskrifter för avfallshanteringen
Kretsloppsplan 2021-2030
Missiv Remiss angående samrådsförslag för Renhållningsordning 2021-2030 för
Burlövs kommun och Malmö stad

Bilaga 2 (FSN 200525 §58)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: 4: FSN-2020-1115

Remiss angående samrådsförslag för Renhållningsordning 2021-2030 för
Burlövs kommun och Malmö stad
Vi Sverigedemokrater är positiva till en förbättrad avfallshantering, men inte med vilka
medel som helst.
Målområde 1.1 innehåller dessvärre skrivningar som för tankarna till planekonomi.
Det står bland annat: I bakgrundstexten till målet fokuseras på invånare och kommunala verksamheter. Eftersom invånarna i Malmö och Burlöv har en viktig roll i förhållande till målet anser nämnden att det hade kunnat finnas ett tydligare invånarperspektiv i åtgärderna, bland annat avseende hur konsumtionsmönster ska ställas om.
Dessa rader i yttrandet ville vi ha strukna, då de i klartext innebär att vi skall
bestämma vad våra invånare får handla och konsumera. Vi anser det inte vara upp
till politiker att bestämma vad människor ska konsumera.
Då vårt yrkande inte fick gehör, reserverar vi oss i ärendet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)

Bilaga 3 (FSN 200525 §58)
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Röstresultat

Malmö stad

Mötesdatum
2020-05-25

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §58

Remiss angående samrådsförslag för Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs
kommun och Malmö stad, FSN-2020-1115
Ärende:

Voteringslist(or)
Röstlista gällande Renhållningsförslag 2021-2030 för Burlövs kommun och Malmö stad
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), 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
Ingrid Kristina Andersson (S), Ersättare
Maher Dabbour (S), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
11

2

0
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59

Alternativt genomförande av koloniverksamheten under
sommaren 2020 med anledning av Covid-19

FSN-2020-1298
Sammanfattning

Med anledning av rådande situation kring Covid-19 är det i nuläget oklart om
funktionsstödsförvaltningens koloniverksamheter kan bedrivas som tidigare år. Ett alternativt
förslag har tagits fram av verksamheten i form av dagläger om det inte går att genomföra
kolonivistelsen som tidigare år. Detta för att kunna erbjuda brukarna en del av sin insats
istället för att behöva ställa in koloniverksamheten helt.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner att kolonivistelseverksamhet 2020 genomförs som
dagläger i enlighet med det presenterade förslaget om det inte går att genomföras som
tidigare år.
2. Funktionsstödsnämnden delegerar till ansvarig avdelningschef att mellan den 26 maj och
den 15 augusti 2020 fatta beslut gällande koloniverksamhetens genomförande vid
förändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
3. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) och Gharib Aly (M) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 4)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 5)
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att ärendet ska justeras omedelbart.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut
samt att ärende justeras omedelbart.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Alternativt genomförande av koloniverksamheten
under sommaren 2020 med anledning av Covid-19
Beslut FSN-AU 200513 (§101) Alternativt genomförande av koloniverksamheten
under sommaren 2020 med anledning av Covid-19

Bilaga 4 (FSN 200525 §59)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: FSN-2020-1298
Moderaterna har full förståelse för den speciella situationen avseende covid-19 och
instämmer i att den som också är ansvarig för den praktiska implementeringen av
förebyggande åtgärder ska kunna ta beslut utifrån gällande riktlinjer.
Däremot vill vi belysa syftet med insatsen 9§6 LSS och den rättighet detta innebär.
Utifrån det ser vi att Funktionsstödsnämnden till det yttersta ska tillgodose
malmöbornas rättigheter samtidigt som man efterlever de riktlinjer som kommer från
Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och Region Skåne. Det
innebär att man måste ha gjort riskundersökningar, riskbedömningar, åtgärdat miljö,
säkerställt tillgång till basal hygienutrustning, skyddskläder och personlig
skyddsutrustning samt upprättat de rutiner som krävs för att säkerställa en så trygg
vistelse som möjligt. Utifrån en sådan hantering har sedan den enskilde, genom
föräldrar eller annan ställföreträdare, att ta ställning till att delta eller ej.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M)
Med instämmande av
Peter Eliasson

Bilaga 5 (FSN 200525 §59)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: 5: FSN-2020-1298

Alternativt genomförande av koloniverksamheten under sommaren 2020 med
anledning av Covid-19.
Vi Sverigedemokrater ser med viss oro på att det blir för nära kontakt mellan brukarna även vid en dagvistelse. Det är en hel del insikt i att hålla avstånd för att undvika
smitta. Både psykiska och fysiska funktionshindrade behöver en enorm hjälp för att
förhindra eventuell smitta. Personalen måste ha nära kontakt för att stödja personerna. En kolonivistelse innebär en stor risk för tätare umgängen än vad som rekommenderas. Dock måste man fråga sig om dagvistelse innebär mindre risker än normal vistelse. Svaret på detta har vi inte, men kanske ska man tänka på säkerheten
först.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)
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Inför Budgetskrivelse 2021

FSN-2020-1166
Sammanfattning

Ekonomichef Tarek Borg informerar om arbetet och planeringen gällande
funktionsstödsnämndens Budgetskrivelse 2021.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 20 minuter för att säkerställa godtagbar bild- och ljudöverföring
samt för kaffe. Under ajourneringen skickas ekonomichefens presentation till de digitalt
medverkande ledamöterna då dessa inte såg denna under den muntliga föredragningen.
Beslutsgång

Innan nämnden går vidare till beslut säkerställs att digitalt medverkande ledamöter har
godtagbar bild- och ljudöverföring och samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare
tillfrågas om de är redo att gå vidare till beslut.
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Inför Budgetskrivelse 2020
Förslag till kommunfullmäktige - Reviderad tidplan för budget och uppföljning för
år 2020
Presentation FSN 200525 - Inför Budgetskrivelse 2021
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Ekonomisk prognos 2020

FSN-2020-1171
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram Ekonomisk prognos 2020. Årets resultat för
funktionsstödsnämnden i sin helhet och utan hänsyn till extrakostnader till följd av
Coronavirusutbrottet prognostiseras till en budget i balans. Coronapandemin beräknas
generera en nettokostnad om 25 miljoner på helårsbasis.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk prognos 2020.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (Bilaga 6)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Ekonomisk prognos 2020
Ekonomisk prognos 2020 FSN 200525
Verksamhetsmått för ekonomisk prognos 2020
Presentation FSN 200525 - Ekonomisk prognos

Bilaga 6 (FSN 200525 §61)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200525
Ärende: FSN-2020-1171

Ärende: 07. Ekonomisk prognos 2020

Vänsterpartiet har tagit del av en välskriven ekonomisk prognos.
När Malmö stads budget antogs i november 2019 antogs en budget som skulle
innebära stora nedskärningar inom välfärden. Kommunala nedskärningar av
välfärden istället för behövliga satsningar skedde runt om i landet. Detta
uppmärksammades i riksdagen och såväl den pressade regeringen som den
samlade oppositionen beslutade att tillskjuta välfärden i kommunerna mer pengar för
att minska nedskärningarna. Utan detta tillskott skulle funktionsstödnämnden ha ett
prognostiserat underskott på 17 miljoner kronor - igen ett bevis på att
funktionsstödsnämndens verksamheter är underfinansierade.
Övervältringen av kostnader för personlig assistans från Försäkringskassan till
Malmö stad fortsätter. Bemanningsföretag slukar pengar från välfärden på grund av
att sjuksköterskor saknas och externa placeringar SoL kostar mer än om placeringen
skett i egen regi. Privata företag kan alltså återigen ses göra vinster i välfärden något
som Vänsterpartiet vänder sig kraftig emot.
Malmö 2020-05-25
Carin Gustafsson
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62

Fördelning av tilläggsbudget 2020

FSN-2020-974
Sammanfattning

Regeringen och dess samarbetspartier har lämnat besked om ytterligare 5 miljarder kronor i
generella statsbidrag till kommuner och regioner. För Malmö stads del innebär detta ökade
intäkter om 116,5 miljoner kronor 2020. Enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 200227 §43)
fördelas 17 miljoner kronor under innevarande år till funktionsstödsnämndens
kärnverksamheter.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden fördelar extra budgetmedel 2020 om 17 miljoner kronor till
nämndens kärnverksamheter enligt förslag i ärendet efter Gustafssons (V) föreslagna
förtydligande.
Reservationer och särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet.
(Bilaga 7)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 8)
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska förtydliga hur medlen fördelas genom att
beskrivningen ändras:
Från: "Medlen föreslås fördelas till funktionsstödsnämndens kärnverksamheter, LSS-bostäder, daglig
verksamhet och socialpsykiatri samt till finansiering av satsningar såsom digitalisering, välfärdsteknologi som
gynnar brukarnas möjligheter till självbestämmande och delaktighet, kompetensutveckling och en förbättrad
arbetsmiljö för medarbetarna".
Till: "Medlen fördelas till funktionsstödsnämndens kärnverksamheter; LSS-bostäder, daglig verksamhet och
socialpsykiatri för i huvudsak förstärkt bemanning samt till finansiering av avdelningsgränsöverskridande
kvalitetssatsningar. Satsningarna syftar till att gynna brukarnas möjligheter till självbestämmande och
delaktighet samt till kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna".
Roko Kursar (L), Bengt Persson (S), Josefin Anselmsson (M) och Erik Hammarström (MP)
yrkar bifall till Gustafssons (V) föreslagna förtydligande.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på nämnden inte ska reservera några
medel i tilläggsbudgeten för HBTQ-certifiering utan att dessa medel ska användas till
förstärkt bemanning.
Roko Kursar (L), Bengt Persson (S), Josefin Anselmsson (M), Erik Hammarström (MP),
Lars-Eric Nelderup (C) och Carin Gustafsson (V) yrkar avslag på Persson Ekströms
(SD) föreslagna förändring.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Dels att godkänna föreliggande förslag till fördelning av tilläggsbudget inklusive Gustafssons
(V) förtydligande, dels att godkänna föreliggande förslag till fördelning av
tilläggsbudget med Persson Ekströms (SD) föreslagna förändring.
Ordförande föreslår att förslagen ställs mot varandra och att omröstning sker muntligen
genom att de som röstar att godkänna föreliggande förslag till fördelning av tilläggsbudget
inklusive Gustafssons (V) förtydligande säger "JA", och att de som röstar på att godkänna
föreliggande förslag fördelning av tilläggsbudget med Persson Ekströms (SD) föreslagna
förändring säger "NEJ". Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden godkänner
föreliggande förslag till fördelning av tilläggsbudget inklusive Gustafssons (V)
förtydligande med röstsiffrorna 11 mot 2. (Röstresultatet redovisas i Bilaga 9)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Fördelning av tilläggsbudget 2020
Beslut FSN-AU 200513 (§105) Fördelning av tilläggsbudget 2020

Bilaga 7 (FSN 200525 §62)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: 8: FSN-2020-974

Reservation Fördelning av tilläggsbudget 2020

Vi Sverigedemokrater ser med tillförsikt på att få ett tillskott i kassan pga. rådande
kris, Covid-19. 17 miljoner får funktionsstödsförvaltningen att fördela till viktiga
funktioner.
Att i detta krisläge fördela en halv miljon kronor till certifiering av HBTQ är inte en
krishjälp. Dessa pengar ska gå till verklig nytta för brukarna och inte till denna
utbildning för personal. Att t.ex. anställa ytterligare personal är till mycket bättre nytta.
Vi yrkade på att plocka ut dessa pengar från planeringen så de kan komma till direkt
gagn. Då vi inte vann gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)

Bilaga 8 (FSN 200525 §62)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: FSN-2020-974
Moderaterna och Centerpartiet välkomnar att tilläggsbudgeten nu fördelas på
verksamheterna så att Funktionsstödsnämnden på ett tydligare sätt kan leda den
praktiska kvalitetsförstärkningen i syfte att tjäna medborgarnas intressen.
Våra partier vill därtill belysa att extra medel nu bör riktas på de områden där
Funktionsstödsnämnden behöver förbättra levnadsvillkoren för malmöbor med
rättigheter enligt LSS. Det kan t.ex. handla om boendelösningar och anpassning för att
motverka skydds- och begränsningsåtgärder och externa placeringar. Det kan röra sig
om ökat utbud, stöd och löpande uppföljning för att motverka inlåsningseffekter inom
Daglig verksamhet eller anpassning, personal/kompetensutveckling och hjälpmedel
för att öka jämlikheten.
Med hänsyn till att pågående pandemi lyftes som en önskad prioritering framför HBTQcertifiering vill Moderaterna och Centerpartiet även understryka att arbete mot
diskriminering, för jämlikhet och delaktighet, alltid bör vara prioriterat för
Funktionsstödsnämnden och att detta inte på något sätt behöver ställas emot
vartannat. För oss hade det däremot varit önskvärt att samtliga verksamheter kunde
bemöta malmöborna på ett inkluderande sätt så att normaliseringen faktiskt påvisar
intentionerna med allas lika värde och rättigheter. En annan och billigare utbildning för
”HBTQ-certifiering” hade kombinerat förvaltande av skattemedel med ett tydligt
ställningstagande att man menar allvar med att alla människor har samma värde och
att Malmö stads verksamheter bemöter medborgarna på lika villkor.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M)

Bilaga 9 (FSN 200525 §62)
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Röstresultat

Malmö stad

Mötesdatum
2020-05-25

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §62
Ärende:

Fördelning av tilläggsbudget 2020, FSN-2020-974

Voteringslist(or)
Röstresultat gällande Fördelning av tilläggsbudget 2020
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), 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
Ingrid Kristina Andersson (S), Ersättare
Maher Dabbour (S), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
11

2

0
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§

63

Internkontrollplan 2020

FSN-2019-2579
Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2020 i samband med ekonomisk prognos.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan 2020.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 10)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Uppföljning intern kontroll
Uppföljning internkontrollplan 2020 maj

Bilaga 10 (FSN 200525 §63)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200525
Ärende: FSN-2019-2579

Ärende: 09. Internkontrollplan 2020

Vänsterpartiet har vid flertalet tillfällen påpekat vikten av att chefer har god
kännedom om rehabiliteringsprocessen.
Funktionsstödsförvaltningen har alltjämt en högre sjukfrånvaro än Malmö stad som
helhet; vid granskning av huruvida en rehabiliteringsprocess startat eller inte efter
upprepad korttidsfrånvaro (sex tillfällen eller mer) visar det sig att i 13 av 20
granskade ärenden hade rehabiliteringsärenden påbörjats. Men först när antalet
frånvarotillfällen över stiger tio är antalet startade rehabiliteringsärenden fler. Men då
kan det vara för sent! Vid uppföljning av sjukfrånvaro ses trenden år efter år att det är
den långa sjukfrånvaron (90 dagar eller mer) som ökar - och dessa ärenden börjar
nånstans. Tidiga åtgärder och insatser är gynnsamma för att stoppa en negativ
utveckling.
Vänsterpartiet välkomnar de åtgärder som föreslås och kommer att följa utvecklingen
noga.
Malmö 2020-05-25
Carin Gustafsson
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64

Omförhandlade hyresavtal för gruppbostäder enligt LSS
gällande Handskfacket 3, Månstrålen 6, Puffen 1 och
Värmereglaget 1

FSN-2020-1031
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren (Rikshem) omförhandlat
fyra förmedlingsavtal till blockhyresavtal. Det har gjorts i syftet att skapa ordning och
tydlighet för förvaltningen. Vidare ger avtalet förvaltningen möjlighet till en uppgradering av
lägenheterna samt att underhållet ses över.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner hyresavtalet gällande Handskfacket 3 och ger
ordföranden i uppdrag att underteckna avtalet.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner hyresavtalet gällande Månstrålen 6 och ger
ordföranden i uppdrag att underteckna avtalet.
3. Funktionsstödsnämnden godkänner hyresavtalet gällande Puffen 1och ger ordföranden i
uppdrag att underteckna avtalet.
4. Funktionsstödsnämnden godkänner hyresavtalet gällande Värmereglaget 1 och ger
ordföranden i uppdrag att underteckna avtalet.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 11)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Omförhandlade hyresavtal LSS gruppbostäder
Hyreskontakt Handskfacket 3
Yttrande Handskfacket 3
Hyreskontakt Månstrålen 6
Yttrande Månstrålen 6
Hyreskontakt Puffen 1
Yttrande Puffen 1
Hyreskontakt Värmereglaget 1
Yttrande Värmereglaget 1

Bilaga 11 (FSN 200525 §64)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200525
Ärende: FSN-2020-1031
Ärende: 10. Omförhandlade hyresavtal för gruppbostäder enligt LSS gällande
Handskfacket 3, Månstrålen 6, Puffen 1 och Värmereglaget 1 FSN-2020-1031
Samtliga dessa gruppbostäder har 6 boende. Därmed avviker antalet personer i boendena
ifrån Socialstyrelsens rekommendationer (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS,
2018 resp SOSFS 2002;9) då antalet personer i boendena överskrider rekommenderad nivå.
Anledningen till att Vänsterpartiet inte reserverade sig mot beslutet är att det idag redan bor
personer där och vi önskar inte i onödan riva upp människor ifrån sina hem.
Malmö 2020-05-25
Carin Gustafsson
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65

Personalstatistik i relation till aktiva åtgärder ur ett
jämställdhetsperspektiv: En analys för år 2019

FSN-2020-270
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har beslutat att årligen redovisa ett nämndsärende innefattande
personalstatistik i relation till aktiva åtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv. Beslutet ligger i
linje med diskrimineringslagens fyra steg för arbetsgivarens ansvar inom jämställdhets- och
antidiskrimineringsområdet. Rapporten belyser personalstatistik utifrån de fem områden som
ingår i ramverket för aktiva åtgärder och redogör även för prioriterade och framtida
utvecklingsområden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner rapporten.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 12)
Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 13)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Personalstatistik i relation till aktiva åtgärder ur
ett jämställdhetsperspektiv, en analys för 2019
Personalstatistik i relation till aktiva åtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv: En
analys för år 2019

Bilaga 12 (FSN 200525 §65)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: FSN-2020-270
Moderaterna och Centerpartiet ser vissa risker med resultatet i personalstatistiken för
2019. Vi ser dock att vi har en hög andel kvinnor som anställda men att flertalet män
nu söker sig till våra yrken vilket främjar jämställdhet, mångfald och möjligheter till att
möta individuella önskemål kopplade till integritet eller personkemi. Däremot ligger vi
fortsatt på en hög sjukfrånvaro samtidigt som vi även ser en ökad personalomsättning
och ett ökat antal timavlönade. Oavsett orsakerna till detta så innebär det i praktiken
en minskad kompetens och kontinuitet i arbetet runt de malmöbor vars rättigheter vi
ska tillgodose. Då frånvaro och personalomsättning är särskilt hög för personal
närmast dessa malmöbor får det självklara effekter på hur vi sedan upprätthåller goda
levnadsvillkor genom insatserna.
I sin helhet speglar våra resultat därför både medarbetarnas arbetssituation i vår
förvaltning och brukarnas levnadsvillkor i vår stad. Hur vi tar till oss, analyserar och
åtgärdar denna information leder också till de förutsättningar vi ger samtliga framöver
varför detta också är särskilt viktigt som underlag till andra beslut.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M)

Bilaga 13 (FSN 200525 §65)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200525
Ärende: FSN-2020-270

Ärende: 11. Personalstatistik i relation till aktiva åtgärder ur ett
jämställdhetsperspektiv: En analys för 2019.

Vänsterpartiet har tagit del av en rapport som är generellt sett är svårläst. Inte minst
gör den bristfälliga statistiken det svårt att tolka resultaten, finns det signifikanta
skillnader eller inte? I rapporten jämförs enbart procent och siffror på antal anställda.
I inledningen nämns könsindentitet/uttryck men sedan saknas denna grupp helt i
statistiken - det är oroväckande då det i den grupp anställda som kryssar i den rutan
ses en ökning av upplevelser av trakasserier.
Andelen tillsvidareanställningar med heltidsanställning ökar och andelen
deltidsanställning minskar glädjande. Men den grupp anställda som har
tidsbegränsade anställningar ses även i lägre grad ha heltidsanställningar; 43%
kvinnor och 48% män jämfört med 73% kvinnor och 77% män för de med
tillsvidareanställningar. Samtidigt som tillsvidareanställningarna ökar så ökar
timanställningarna.
Således kan konstateras att de med de otryggaste anställningarna även har lägre
tjänstgöringsgrad vilket knappast klingar gott mot målet att skapa trygga
anställningar.
Malmö 2020-05-25
Carin Gustafsson
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66

Hälsostrategi - handlingsplan för minskad sjukfrånvaro 2020 2022

FSN-2020-191
Sammanfattning

Hälsofrämjande arbete är en viktig strategisk fråga och en förutsättning för en framgångsrik
verksamhet och ett hållbart arbetsliv. Förvaltningen har arbetat fram en Hälsostrategi - plan
för minskad sjukfrånvaro 2020 – 2022. I hälsostrategin anges insatser för en minskad
sjukfrånvaro på organisations-, individ- och ledarnivå.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden fastställer Hälsostrategi – plan för minskad sjukfrånvaro 2020 –
2022.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup
(C) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 14)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 15)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Hälsostrategi, handlingsplan för minskad
sjukfrånvaro 2020-2022
Hälsostrategi - handlingsplan minskad sjukfrånvaro 2020-2022
Beslut FSN-AU 200210 (§70) Hälsostrategi - plan för minskad sjukfrånvaro 2020 2022
Protokoll förvaltningsrådet (FVR) 2020-04-16 gällande bland annat Hälsostrategi plan för minskad sjukfrånvaro 2020-2022

Bilaga 14 (FSN 200525 §66)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: FSN-2020-191
Moderaterna och Centerpartiet vill än en gång särskilt belysa vikten av arbetsmiljö och
att denna speglar resultaten av vårt arbete. Arbetsmiljö föder arbetsmoral och hälsa
för vår personal och i förlängningen då också kvaliteten i vår verksamhet. Kvaliteten i
vår verksamhet påverkar i sin tur sedan förutsättningarna för arbetsmiljön. Som
arbetsgivare får man tillbaka vad man ger vilket leder till effekter för vårt uppdrag.
Arbetsmiljö är således en grundförutsättning för välmående medarbetare och
malmöbor.
Då nämnden under året fått till sig att man inte gjort riskundersökningar eller tillräckliga
riskbedömningar inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är det rimligt att
man ligger kvar på en oförändrad men relativt hög sjukfrånvaro. Tillsammans med en
ökad personalomsättning och heltid som norm ökar även antalet timvikarier vilket
minskar kontinuitet, kompetens och kvalitet för den enskilde. En sådan faktor
anstränger i sin tur arbetsmiljön ytterligare och ställer därmed högre krav på
åtgärdsarbetet.
Mot bakgrund av detta lämnas vi med vissa frågor och hoppas att handlingsplanen är
tillräckligt proaktiv. Är riskundersökningen/analysen av sjukfrånvaron djup nog för att
handlingsplanen ska vara effektiv? Mycket i handlingsplanen är självklarheter för en
chef och i enlighet med deras uppdrag, så får åtgärderna konkreta effekter på
personalnivå?
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M)

Bilaga 15 (FSN 200525 §66)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200525
Ärende: FSN-2020-191

Ärende: 12. Hälsostrategi - handlingsplan för minskad sjukfrånvaro 2020-2022

Vänsterpartiet vill med detta särskilda yttrande ställa sig frågande till hur insatsen
”förebygga våld och hot i verksamheterna” placerats på individnivå. Sedan
funktionsstödsnämndens bildande i maj 2017 har andelen tillbud och arbetsskador
som har sin grund i våld och hot konstant ökat - därav borde insatsen snarare ligga
på organisationsnivå. Att som medarbetare ha redskap för att tex kunna hantera
utmanande beteende lågaffektivt är väldigt viktigt, men en god och välplanerad
grundbemanning kan vara desto viktigare.
Malmö 2020-05-25
Carin Gustafsson
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67

Utredning gällande möjligheterna att uppmärksamma brukare
inom daglig verksamhet och annan sysselsättningsverksamhet
i samband med pensionsavgång

FSN-2019-2826
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen gav i oktober 2019 förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att uppmärksamma brukare inom daglig verksamhet och arbetsinriktad
verksamhet riktad till personer med psykisk funktionsnedsättning (handkraft) i samband med
pensionsavgång.
I mars 2020 presenterades ett förslag till rutin för uppvaktning vid pensionsavgång för
nämnden. Nämnden valde att återremittera och ge förvaltningen i uppdrag att utreda
huruvida samma bestämmelser som gäller tidigaste ålder för uppvaktning vid pension för
tjänstepersoner (efter 62 års ålder) även ska gälla för deltagare i daglig verksamhet och annan
sysselsättningsverksamhet eller om en annan åldersgräns är mer lämplig för att främja jämlika
villkor. Föreligger nu uppdaterat förslag till rutin vad avser att uppmärksamma brukare inom
daglig verksamhet och personer i annan sysselsättningsverksamhet i samband med
pensionsavgång innebärande förslag om pensionsavtackning fr.om. 58 års ålder.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden fastställer Rutin för uppvaktning av deltagare i daglig verksamhet
och annan sysselsättningsverksamhet i samband med pensionsavgång.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) och Gharib Aly (M) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 16)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 17)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Utredning gällande möjligheterna att
uppmärksamma brukare i samband med pensionsavgång
Förslag till - Rutin för uppvaktning av deltagare i daglig verksamhet och annan
sysselsättningsverksamhet i samband med pensionsavgång
Beslut FSN 200323 (§38) Utredning gällande möjligheterna att uppmärksamma
brukare inom daglig verksamhet och annan sysselsättningsverksamhet i samband
med pensionsavgång
Beslut FSN 191024 (§134) Remiss gällande från Motion av Anders Andersson (V)
om minnesgåva inom Daglig verksamhet

Bilaga 16 (FSN 200525 §67)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: FSN-2019-2826
Moderaterna ser positivt på en uppvaktning av deltagare i daglig verksamhet och
annan sysselsättningsverksamhet i samband med pensionsavgång utifrån innebörden
av meningsfull sysselsättning och jämlikhet för den enskilde malmöbon. Känslan i
tillhörighet och uppskattning för det man utfört är syftet vid denna typ av gåva även vid
pension från lönearbete och stärker således rättighetens intentioner.
Däremot vill vi belysa komplexiteten utifrån att daglig verksamhet är en rättighet under
LSS och inte att betrakta som annan sysselsättningsverksamhet eller arbete. Eftersom
det inte är ett arbete går man inte heller i pension utan rätten till insatsen upphör vid
tillfälle och behovet kan förändras över tid. Gränsen blir utifrån det viktig ur andra
aspekter där syftet varken får urholkas eller förringas. Samtidigt ger detta nu oss en
möjlighet att lyfta upp behovet av kontinuerliga individuella bedömningar avseende
goda levnadsvillkor och meningsfull sysselsättning och problematiken med
inlåsningseffekter under insatsen.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M)
Med instämmande av
Peter Eliasson

Bilaga 17 (FSN 200525 §67)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200525
Ärende: FSN-2019-2826

Ärende: 13. Utredning gällande möjligheterna att uppmärksamma brukare inom daglig
verksamhet och annan sysselsättningsverksamhet i samband med pensionsavgång
Vänsterpartiet känner stolthet över att funktionsstödsnämnden fattat beslut om att
uppmärksamma deltagare inom inom daglig verksamhet och annan
sysselsättningsverksamhet i samband med pensionsavgång. Dagens beslut är är steg i
rätt riktning för att uppnå jämlikhet och goda levnadsvillkor.

Vänsterpartiet anser dock fortsatt att deltagarna efter 25 års verksamhet, i likhet med
kommunens anställda, bör ges en minnesgåva. Vi kan glädjande konstatera att trots att
vår motion i frågan avslogs, på enligt Vänsterpartiet oväsentliga teknikaliteter, så lever
andemeningar vidare.
Malmö 2020-05-25
Carin Gustafsson
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§

68

Projektplan Antons hus

FSN-2020-1235
Sammanfattning

Den ekonomiska föreningen Antons hus tog i början av 2020 kontakt med
funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad med en förfrågan om samarbete. Förfrågan gällde
att gemensamt utveckla och förverkliga en modell kallad Antons hus, som föreningen arbetat
fram. Funktionsstödsförvaltningen och föreningen Antons hus har därefter gemensamt bildat
en styrgrupp samt tagit fram en plan för projektet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslagen projektplan för Antons hus och uppdrar
förvaltningen att genomföra Fas 1 i enlighet med planen.
2. Funktionsstödsnämnden uppdrar förvaltningen att återkomma till nämnden efter Fas 1 i
projektet med en detaljerad plan samt budget för Fas 2.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Projektplan Antons hus
Projektplan 1.0 för Antons hus
Om Antons hus (från Antons hus hemsida)
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§

69

Arkivredovisning för funktionsstödsnämnden 2.0

FSN-2020-767
Sammanfattning

I enlighet med Föreskrifter för den kommunala arkivvården i Malmö stad, fastställd av
kommunstyrelsen 9 november 2010, ska varje myndighet i kommunen redovisa sina
handlingar i en verksamhetsbaserad arkivredovisning. I arkivredovisningen redovisas de
handlingar som finns hos myndigheten och hur dessa ska hanteras, bland annat vad gäller
förvaring och gallring. Funktionsstödsnämndens arkivredovisning har nu uppdaterats för att
bättre stämma överens med verksamheten och dess behov.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Arkivredovisning för funktionsstödsnämnden version
2.0
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Arkivredovisning för funktionsstödsnämnden
Arkivredovisning för funktionsstödsnämnden 2.0
Beslut - Godkännande av gallringsregler för funktionsstödsnämnden
Tillsynsrapport - Objektstillsyn av arkivredovisning för funktionsstödsnämnden
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§

70

Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott

FSN-2018-1042
Sammanfattning

I januari 2019 utsåg funktionsstödsnämnden ledamöter och ersättare till
funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU). Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) och
Nils Karlsson (MP) har därefter avsagt sig sina uppdrag som förtroendevalda i nämnden och
nya representanter behöver därmed väljas även till nämndens arbetsutskott.
Namngivna förtroendevalda i ärendet har nominerats av ordförande Roko Kursar (L)
respektive förste vice ordförande i funktionsstödsnämnden, Bengt Persson (S). Siffran bakom
de nominerade utgör den förtroendevaldes inkallelseordning, det vill säga den ordning som
gäller för tjänstgöring vid eventuella förhinder.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser Bengt Persson, Socialdemokraterna (2) till ordinarie ledamot
i funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-05-25 till 2020-10-01.
2. Funktionsstödsnämnden utser Munir Niazi, Socialdemokraterna (4), till ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-05-25 till 2020-10-01.
3. Funktionsstödsnämnden utser Erik Hammarström, Miljöpartiet (5) till ersättare
funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-05-25 till 2022-12-31.
Yrkanden

Bengt Persson (S) yrkar på att nämnden utser Munir Niazi, Socialdemokraterna (4) till
ersättare i funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-05-25 till 2020-10-01.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till Perssons (S) förslag att utse Munir Niazi till ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-05-25 till 2020-10-01.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut
samt till Perssons (S) förslag att utse Munir Niazi till ersättare i funktionsstödsnämndens
arbetsutskott för perioden 2020-05-25 till 2020-10-01.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Val av ledamöter till arbetsutskottet
Beslut FSN 190114 §3 - Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott
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§

71

Nämndsinitiativ från Sverigedemokraterna i
funktionsstödsnämnden gällande Riskgrupper inom
funktionsstödsförvaltningens boende

FSN-2020-1371
Sammanfattning

Sverigedemokraterna (SD) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i
funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet, som handlar
om riskgrupper inom förvaltningens boenden föreslår SD att funktionsstödsnämnden ska
besluta att all personal inom funktionsstödsförvaltningen som tillhör riskgrupper och som
arbetar nära brukarna ska beviljas ledighet med bibehållen lön.
Ärendet har inte beretts av arbetsutskottet utan skickas direkt till funktionsstödsnämnden
utan något förslag till beslut. Däremot bifogas funktionsstödsförvaltningens tjänsteyttrande i
ärendet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden avslår Sverigedemokraternas (SD) nämndsinitiativ med
hänvisning till funktionsstödsförvaltningens tjänsteyttrande i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
18)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 19)
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska avslå Sverigedemokraternas (SD) nämndsinitiativ
med hänvisning till funktionsstödsförvaltningens tjänsteyttrande i ärendet.
Bengt Persson (S), Josefin Anselmsson (M), Erik Hammarström (M), Lars-Eric Nelderup (C)
och Carin Gustafsson (V) instämmer i Kursars (L) avslagsyrkande.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att nämnden ska bifalla Sverigedemokraternas (SD)
nämndsinitiativ.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Dels att Kursars (L) förslag att nämnden ska avslå nämndsinitiativet med hänvisning till
funktionsstödsförvaltningens tjänsteyttrande i ärendet, dels
Lisbeth Persson Ekström (SD) förslag att nämnden ska bifalla nämndsinitiativet.
Ordförande föreslår att förslagen ställs mot varandra och att omröstning sker muntligen
genom att de som röstar på Kursars (L) förslag att nämnden ska avslå nämndsinitiativet säger
"JA", och att de som röstar Persson Ekströms (SD) förslag att nämnden ska bifall
nämndsinitiativet säger "NEJ". Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen
beslutsgång.

39

Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
med Kursars (L) förslag med röstsiffrorna 11 mot 2 och därmed avslår nämndsinitiativet
(Röstresultatet redovisas i Bilaga 20)
Beslutsunderlag




Nämndsinitiativ från Sverigedemokraterna gällande Riskgrupper inom
funktionsstödsförvaltningens boende
Funktionsstödsförvaltningens tjänsteyttrande angående Sverigedemokraternas
nämndsinitiativ

Bilaga 18 (FSN 200525 §71)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: 17, FSN-2020-1371

Nämndsinitiativ från Sverigedemokraterna i funktionsstödsnämnden gällande
Riskgruppen inom funktionsstödsförvaltningens boende
Vi Sverigedemokrater anser att Funktionsstödsförvaltningen ska bevilja alla medarbetare som tillhör riskgrupperna, och arbetar nära brukarna, ledighet med bibehållen
lön. Detta förfarande bör vara fram till dess att förvaltningen kan konfirmera att deras
arbetsplatser är fria från Covid-19.
Det är farligt både för personal som tillhör riskgrupper och för brukarna. Smittan smyger in överallt utan att synas. Det går inte heller att hålla någon på armlängds avstånd i ett boende, i de små personalrum eller i de rum/lägenheter som finns. Det är
inte humant att riskera sitt liv på jobbet.
I enlighet med ovanstående föreslog vi Sverigedemokrater, att enligt ovan, personal
ska beviljas ledighet med bibehållen lön.
Då vårt förslag inte anammades reserverar vi oss i ärendet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)

Bilaga 19 (FSN 200525 §71)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: FSN-2020-1371
Moderaterna och Centerpartiet står bakom de goda intentionerna i detta
nämndsinitiativ utifrån situationen med covid-19 i landet. Vi ställer oss dock tvivlande
till den praktiska implementeringen i enlighet med Funktionsstödsförvaltningens
tjänsteyttrande avseende verifiering av en individs tillhörighet till riskgrupp.
Moderaterna och Centerpartiet vill även påtala arbetsgivarens ansvar i att
riskundersöka och riskbedöma situationen för medarbetare och brukare och att man i
det arbetet faktiskt har möjlighet att åtgärda/minimera risker. Vid risk kan en
medarbetare även få läkarintyg som klargör att man inte får utföra vissa typer av
arbetsuppgifter eller vistas i sammanhang/miljöer. Därtill har vi fått till oss att
Funktionsstödsnämndens verksamheter följer vårdhygieniska riktlinjer avseende
covid-19 och genom det förebygger smittspridning enligt rutin.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M)

Bilaga 20 (FSN 200525 §71)

Röstresultat
Malmö stad
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Mötesdatum
2020-05-25

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §71

Nämndsinitiativ från Sverigedemokraterna i funktionsstödsnämnden gällande
Riskgrupper inom funktionsstödsförvaltningens boende, FSN-2020-1371
Ärende:

Voteringslist(or)
Röstresultat gällande Nämndsinitiativ Sverigedemokraterna
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), 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
Ingrid Kristina Andersson (S), Ersättare
Maher Dabbour (S), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
11

2

0
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§

72

Revisorskollegiets Årsredogörelse 2019

FSN-2020-1148
Sammanfattning

Revisorskollegiet behandlade 2019-04-16 Revisionsberättelse 2019 för Malmö stad och
skickar nu Årsrapport för 2019 till respektive nämnd och styrelse för kännedom.
Årsredogörelsen innehåller även en årlig och grundläggande granskning av nämndens
verksamhet samt fördjupade granskningar inom ett utvalt antal områden. Sammantaget
bedöms att funktionsstödsnämnden bedriver sin verksamhet på ett i huvudsak ändamålsenligt
sätt, att nämnden interna kontroll är tillräcklig samt att verksamheten bedrivits från en
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen gällande revisorskollegiets
Årsredogörelse 2019.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse 200525 - Revisorskollegiets Årsberättelse 2019
Årsrapport 2019 Funktionsstödsnämnden
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§

73

Nulägesrapport gällande funktionsstöds- och
tillgänglighetssamordnare

FSN-2020-1146
Sammanfattning

Denna tjänsteskrivelse utgör, tillsammans med bilagd rapport från Sweco, en nulägesrapport
över funktionsstöd och tillgänglighet i Malmö stad samt över funktionsstöds- och
tillgänglighetssamordnarnas inledande arbete. Materialet synliggör vidare identifierade
utvecklingsområden och behov som får anses prioriterade att inledningsvis arbeta med.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Nulägesrapport kring funktionsstöds- och
tillgänglighetssamordnare
Swecorapport - Underlag för Utveckling av en ny samordningsfunktion inom
Funktionsstödsförvaltningen
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§

74

Information om resultat av brukarundersökning och
enhetsundersökning 2019

FSN-2020-174
Sammanfattning

Under 2019 genomförde funktionsstödsförvaltningen Sveriges kommuner och regioners
(SKR) årliga nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet samt
Socialstyrelsens enhetsundersökning riktad till LSS-boenden och daglig verksamhet som ett
led i arbetet med att följa upp och säkra kvaliteten i nämndens service till brukarna.
Föreliggande rapport utgör en information till nämnden om resultaten av undersökningarna,
den analys som förvaltningen gjort av resultaten samt de åtgärder som planeras utifrån dem.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 21)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Brukarundersökning och enhetsundersökning
2019
Rapport gällande Brukar- och enhetsundersökning 2019
Återkoppling brukarundersökningen
Beslut FSN-AU 200513 (§118) Information om resultat av brukarundersökning och
enhetsundersökning 2019
För jämförelse - Rapport Brukarundersökning LSS bostäder 2017 (Behandlades av
FSN 2018-02-21)

Bilaga 21 (FSN 200525 §74)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200525
Ärende: FSN-2020-174

Ärende: 20. Information om resultat av brukarundersökning och enhetsundersökning
2019
BRUKARUNDERSÖKNING

Det är med oro som Vänsterpartiet ser en trend av sjunkande svarsdeltagande i
brukarundersökningen. 27% uppger att att de ibland eller aldrig får den hjälp hen vill ha
jämfört med 20% i alla kommuner. Detta innebär att fler än var fjärde person som bor i en
LSS Bostad har en upplevelse av att inte ha sitt lagstadgade stöd tillgodosett. Även vad gäller
trygghet och en känsla av att ofta vara rädd för något hemma sticker ut jämfört med
rikssnittet. Nästan en tredjedel uppger att några eller ingen i personalen förstår en. Detta är
alarmerande.
De utvecklingsområden som funktionsstödsförvaltningen tagit fram ser mycket lovande ut
men saknar enligt Vänsterpartiet en väsentlig detalj; en förstärkt grundbemanning.
ENHETSUNDERSÖKNING
Liksom tidigare önskar Vänsterpartiet framföra kritik mot att resultat från
enhetsundersökning baseras på en självskattning från sektionschefer. Granskningar via
internkontroll har tidigare år tex visat skillnader mellan uppgivna svar och det faktiska
resultatet vid granskning gällande tex genomförandeplaners dokumentation.
Naturligtvis hoppas Vänsterpartiet att alla uppgivna siffror är korrekta men då framstår ju
frågan kring varför Daglig verksamhet sänkt sina poäng på nästan samtliga punkter. För
Vänsterpartiet är genomförandeplanen ett otroligt viktigt dokument och därför yrkade vi att
dess kvalitet även skulle följas via internkontroll 2020 - resultatet från denna
enhetsundersökning gör oss ännu mer övertygande om att funktionsstödnämnden tog ett
felaktigt beslut när vårt yrkande avslogs. Speciellt med tanke på att 2021 blir nästa tillfälle
som enhetsundersökningen genomförs enligt beslut från Socialstyrelsen.

Bilaga 21 (FSN 200525 §74)
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Malmö 2020-05-25
Carin Gustafsson

Vänsterpartiet
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§

75

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.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag














Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Inkomna, upprättade och utgående handlingar
Inkommet från kommunfullmäktige - Valförslag och avsägelser, FSN-2020-1451
Inkommet från kommunfullmäktige - Uppföljning internkontrollplan 2019, FSN2019-775
Inkommet från kommunstyrelsen - Anställning av direktör vid
funktionsstödsförvaltningen
Inkommet från kommunstyrelsen - Personalredovisning 2019, FSN-2020-1346
Inkommet från kommunstyrelsen - Återrapportering utvärdering av Malmö stads
arbete med jämlik hälsa med Malmökommissionen som hävstång, FSN-2020-1339
Inkommet från kommunstyrelsen - Redovisning av medel beviljade till insatser för
jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter
2019, FSN-2020-1338
Inkommet från arvodeskommittén - Villkor för arvoden vid digitala sammanträden
med anledning av Covid-19, FSN-2020-1252
Utgående til Svenska Institutet för Standarder (SiS) - Funktionsstödsnämndens
yttrande på SiS-remiss 19526 Kvalitetssäkring om LSS-bostad, FSN-2020-640
Utgående till stadskontoret - Funktionsstödsförvaltningens yttrande gällande
Remiss angående Malmö stads ärendehandbok version 4.0, FSN-2020-1140
Utgående till miljöförvaltningen - Funktionsstödsförvaltningens yttrande gällande
Miljöprogram 2021-2030, FSN-1222
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Protokoll förvaltningsråd (FVR) 202005-14, FSN-2020-981
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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.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Delegationsbeslut
Protokoll FSN-AU 200513
Delegationsbeslut enligt LSS (april 2020)
Delegationsbeslut enligt SoL (april 2020)
Övriga anmälda delegationsbeslut för tidsperioden
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Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Den 16 april utsåg kommunstyrelsen Tarek Borg till direktör på funktionsstödsförvaltningen
från och med den 1 september 2020. Borg arbetar idag som ekonomichef på
funktionsstödsförvaltningen.
Larsson informerar om dagsläget och den fortsatta planeringen av arbetet med anledning av
Covid-19-pandemin. Larsson informerar bland annat om nuläget i verksamheterna gällande
både brukare och anställda, förvaltningens beredskapsstruktur, riktlinjer vid arbete vid
misstänkt smitta och användningen av skyddsutrustning samt arbetet med så kallad
kohortvård (hur brukare som uppvisar symtom eller exponerats för smitta skiljs från övriga),
förberedelser inför sommaren gällande bland annat bemanning med mera. Larsson
informerade även om att förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) erbjuder
rådgivning till samtliga chefer gällande förhållningssätt med anledningen av Covid-19 samt
om den film som förvaltningen tagit fram och som handlar om på- och avklädning av
personliga skyddsutrustning.

