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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-06-15 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Ordförande

Roko Kursar (L)

Ledamöter

Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Vakans S (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)

Ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Pethra Ängquist (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga deltagare

Annelie Larsson, förvaltningsdirektör
Jesper Salö, nämndsekreterare
Personalföreträdare, Kommunal
Personalföreträdare, SACO
Personalföreträdare, Vision

Eventuellt förhinder anmäls snarast till nämndsekreterare Jesper Salö, e-post jesper.salo@malmo.se
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1.

Val av justerare

FSN-2019-2753
Sammanfattning

Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt.
Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare
med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande
kommunallagstiftning.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser Albin Schyllert (M) till justerare. Justering ska ske senast
måndagen den 22 juni 2020 klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Uppstart av helgvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS

FSN-2020-1400
Sammanfattning

Förvaltningen har korttidsboende och koloniverksamhet under sommaren för barn inom alla
personkretsar. En utökning av koloniverksamheten till att även omfatta helgvistelse ger
möjlighet för fler barn, med intellektuell och/eller fysisk funktionsnedsättning, att ta del av
insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta upp helgvistelse för barn
och unga mellan 8 och 23 år enligt 9 § 6 LSS, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, från
och med 2020-09-01.
Beslutsunderlag


3.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Uppstart av helgvistelse enligt 9 § 6 LSS
Förlängning av avsiktsförklaring avseende långsiktig samverkan
med Fontänhuset Malmö

FSN-2020-1109
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden och Stiftelsen Fontänhuset har undertecknat en avsiktsförklaring
om långsiktig samverkan. Avsiktsförklaringen gäller från 2017–2020. Nämnden har uppdragit
åt funktionsstödsförvaltningen att återkomma till nämnden med en förnyad bedömning och
förslag på avsiktsförklaring för ytterligare en treårsperiod. Fontänhuset bedriver en
verksamhet som både utgör ett komplement och ett alternativ till kommunens insatser för
personer med psykisk ohälsa.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden upprättar en förlängd avsiktsförklaring med Stiftelsen
Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete från 1 januari 2021 – 31 december 2023.
2. Funktionsstödsnämnden beviljar medel årligen enligt avsiktsförklaringen under
förutsättning att nämnden har ekonomiska förutsättningar.
3. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt funktionsstödsnämndens presidium att underteckna
beslutet och avsiktsförklaringen.
4. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt funktionsstödsförvaltningen att återkomma med
uppföljningsrapport och förslag till förlängd avsiktsförklaring för ytterligare en treårsperiod
till nämnden 2023.
Beslutsunderlag





4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Förlängning av Avsiktsförklaring avseende
långsiktigsamverkan med Fontänhuset Malmö
Förslag till Avsiktsförklaring mellan funktionsstödsnämnden och Fontänhuset
För jämförelse - Stiftelsen Fontänhuset i Malmös ansökan om organisationsstöd
inom funktionsstöds- och äldreområdet 2021
För jämförelse - Stiftelsen Fontänhuset i Malmös Verksamhetsberättelse 2019
Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - God och nära
vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU
2020:19)

FSN-2020-1188
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts besvara remiss angående remiss från
Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem SOU 2020:19. Utredningens uppdrag har varit bidra till ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem, socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Förslag till yttrande gällande Remiss angående Remiss från Socialdepartementet God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU
2020:19)
God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU
2020:19)
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5.

Följebrev Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvård
Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Framtidens
teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

FSN-2020-1039
Sammanfattning

I utredningen presenteras förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för
en ökad trygghet, stärkt självständighet och livskvalitet för äldre samt som avlastar personal
och moderniserar verksamheten. Funktionsstödsnämnden föreslås instämma i behovet av ett
förtydligat lagstöd avseende de områden som författningsförslagen berör men att inte ställa
sig bakom förslagen utan att konsekvenser för samtliga målgrupper och verksamhetsområden
som berörs av de föreslagna lagändringarna har utretts.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag






6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Remiss från Socialdepartementet, Framtidens
teknik i omsorgens tjänst
Förslag till yttrande gällande Remiss framtidens teknik i omsorgens tjänst
Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)
Följebrev Remiss från Socialdepartementet - Framtidens teknik i omsorgens tjänst
(SOU 2020:14), STK-2020-546
Remiss gällande Översiktsplan för Malmö

FSN-2020-965
Sammanfattning

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som anger en
långsiktig inriktning för kommunens utveckling. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument
som ska stödja och inspirera offentliga och privata aktörer så att Malmö kan utvecklas
hållbart de kommande 20 åren.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed positiv till
samrådshandlingen för översiktsplan för Malmö.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Samrådsförslag översiktsplan för Malmö
Förslag till yttrande över remiss gällande samrådshandling översiktsplan för Malmö
Översiktsplan för Malmö samrådsförslag
Missiv
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7.

Remiss angående Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030

FSN-2020-1134
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 gavs stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med berörda nämnder,
i uppdrag att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande. I remissen presenteras förslaget
till strategi.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag








8.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Strategi klimatneutralt byggande 2030
Förslag till yttrande gällande Remiss återrapportering budgetuppdrag 2019: förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Beslut KSAU 200330 §187 - Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret - Budgetuppdrag 2019 om Strategier
för klimatneutralt byggande
Följebrev - Remiss angående Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030 STK-2019-1725
Arbetsskador och tillbud tertial 1 2020

FSN-2020-1332
Sammanfattning

I föreliggande rapport redovisas arbetsskador och tillbud tertial 1 2020.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av arbetsskador och tillbud, tertial 1
2020.
Beslutsunderlag



9.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Arbetsskador och tillbud tertial 1 2020
Arbetsskador och tillbud tertial 1 2020
Sjukfrånvarorapport tertial 1 2020
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FSN-2020-1330
Sammanfattning

Föreliggande ärende är en rapport med övergripande sjukfrånvarostatistik för tertial 1 2020.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner sjukfrånvarorapport tertial 1 2020.
Beslutsunderlag



10.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 Sjukfrånvarostatistik tertial 1 2020
Sjukfrånvarorapport tertial 1 2020
Uppföljning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

FSN-2019-2694
Sammanfattning

Enligt funktionsstödsförvaltningens struktur för återrapportering av arbetet med risker,
egenkontroller och åtgärder i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ska
funktionsstödsnämnden årligen informeras om resultat av kvalitetsarbetet vid två tillfällen
under året. Denna rapport innehåller en uppföljning av höga risker inklusive egenkontroller
och åtgärder som stämts av eller följts upp under perioden januari till april 2020, i samband
med ekonomisk prognos.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





11.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Uppföljning ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (ekonomisk prognos 2020)
Uppföljning ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet (ekonomisk prognos
2020)
Beslut FSN 200220 (§22) Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
med särskilt yttrande (M+C)
Årlig översyn av funktionsstödsnämndens styrdokument

FSN-2020-1373
Sammanfattning

Inom funktionsstödsförvaltningen och funktionsstödsnämnden finns ett flertal
styrdokument. Ett antal av dessa har fastställts av funktionsstödsnämnden. Styrdokument ska
hållas aktuella så att innehållet harmonierar med lagstiftning, praxis och arbetssätt inom
respektive område. Av detta skäl görs en årlig översyn av funktionsstödsnämndens
styrdokument. I bifogad rapport görs en översyn av funktionsstödsnämndens styrdokument.
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I de fall styrdokumenten reviderats föreslås funktionsstödsnämnden att godkänna de nya
versionerna.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Rapport årlig översyn av funktionsstödsnämndens
styrdokument 2020.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner Arvodes- och omkostnadsersättning avseende
kontaktpersonsverksamhet inom Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), version 1.1 (FSN-2020-1372)
3. Funktionsstödsnämnden godkänner Attestinstruktion för funktionsstödsnämnden, version
1.3 (FSN-2018-1149)
4. Funktionsstödsnämnden godkänner Arbetsformer för funktionsstödsnämnden, version 1.2
(FSN-2018-958)
5. Funktionsstödsnämnden godkänner Regler och anvisningar för intern kontroll, version 1.2
(FSN-2017-84)
6. Funktionsstödsnämnden godkänner Riktlinje för omkostnader i samband med ledsagning
enligt 9 § 3 LSS (1993:387) samt enligt 4 kap. 1 § SoL (2001:453), version 1.0 (FSN-20201370) och att denna riktlinje ersätter tidigare riktlinjer FSN-2017-38 och FSN-2017-89.
7. Funktionsstödsnämnden ger funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av
dokumentet styr- och ledningssystem för funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad (FSN2019-128) och därefter återrapportera till nämnden.
Beslutsunderlag

















G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Årlig översyn av funktionsstödsnämndens
styrdokument
Rapport årlig översyn av funktionsstödsnämndens styrdokument
1. Arkivredovisning för funktionsstödsnämnden (FSN-2020-767)
2a. (Version 1.1) Riktlinjer för arvode och omkostnadsersättning för kontaktperson
SoL och LSS (FSN-2020-1372)
2b. (Version 1.0) Riktlinjer för arvode och omkostnadsersättning för kontaktperson
SoL och LSS (FSN-2017-395)
3a. (Version 1.3) Attestinstruktion för funktionsstödsnämnden, FSN-2018-1149
3b. (Version 1.2) Attestinstruktion för funktionsstödsnämnden (FSN-2018-1149)
4. (Version 2.4) Funktionsstödsnämndens delegationsordning, (FSN-2018-1147)
5a. (Version 1.1) Funktionsstödsnämndens arbetsformer (FSN-2018-958)
5b. (Version 1.0) Funktionsstödsnämndens arbetsformer (FSN-2018-958)
6. Funktionsstödsnämndens reglemente (FSN-2020-370)
7a. (Version 1.1) Regler och anvisningar intern kontroll (FSN-2017-84)
7b. (Version 1.0) Regler och anvisningar för intern kontroll (FSN-2017-84)
8a. (Version 1.1) Riktlinjer för direktupphandling (FSN-2019-70)
8b. (Version 1.0) Riktlinjer för direktupphandling (FSN-2019-70)
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12.

9. (Version 1.1) Riktlinjer för ersättning till brukare vid möten och uppdrag (FSN2019-1045)
10a. (Version 1.0) Omkostnadsersättning för ledsagning enligt SoL och LSS (FSN2020-1370)
10b. (Version 2.0) Riktlinjer omkostnadsersättning ledsagare enligt LSS (FSN-201789)
10c. (Version 1.0) Riktlinjer för ersättning av omkostnader i samband med
ledsagning enligt 4 kap 1 § SoL (FSN-2017-38)
11. (Version 2.0) Riktlinjer för organisationsstöd inom funktionsstödsområdet
(FSN-2018-40)
12. (Version 1.0) Rutin för tillämpning av lex Sarah (FSN-2020-713)
13. (Version 1.0) Uppvaktning av deltagare i daglig verksamhet och annan
sysselsättningsverksamhet i samband med pensionsavgång (FSN-2019-2826)
14a. (Version 4.1) Styr- och ledningssystem för funktionsstödsförvaltningen (FSN2019-128)
14b. (Version 4) Styr- och ledningssystem för funktionsstödsförvaltningen (FSN2019-128)
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2020-38
Sammanfattning

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

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








13.

Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Inkomna, upprättade och utgående handlingar
Från kommunfullmäktige - Årsredovisning 2019 Malmö stad, FSN-2020-1457
Från kommunfullmäktige - Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader 2020, FSN-2020-1635
Från kommunfullmäktige - Reviderad tidsplan för budget och uppföljning 2020,
FSN-2020-1166
Från kommunfullmäktige - Reviderad handlingsplan för kulturstrategin 2019–2020,
FSN-2019-761
Från arbetsgivarutskottet - Lönekartläggning 2019, FSN-2020-1564
Upprättat funktionsstödsförvaltningen - Protokoll FVR 200604
Delegationsbeslut
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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.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag






14.

Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Delegationsbeslut
Protokoll FSN-AU 200604 (utkast, justeras 200611)
Delegationsbeslut enligt LSS (maj 2020)
Delegationsbeslut enligt SoL (maj 2020)
Övriga anmälda delegationsbeslut under perioden
Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

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

