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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-06-15 kl. 09:00-13:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande) §§78-80
Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (mötesordförande §§81-92)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt) ersätter Vakans S (S)
Maher Dabbour (S) ersätter Elin Kramer (S)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt) §§81-92 ersätter Roko Kursar (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt) §§78-80
Pethra Ängquist (S)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C) §§78-81
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Underskrifter

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (Kommunal) §§78-87
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Carina Bolin (enhetschef avd. hälsa, stöd och DV) §79
Nidal Aish (utredare organisationsstöd) §80
Hanna Björklund (stadsbyggnadskontoret (digital medverkan)) §81
Gustav Aulin (stadsbyggnadskontoret (digital medverkan)) §81

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

...........................................

…………………………………

Roko Kursar (L)
Mötesordförande §§78-80

Bengt Persson (S)
Mötesordförande §§81-92

...........................................

Albin Schyllert (M)

2

Moana Zillén (utredare strategiska avdelningen (digital medverkan)) §82
Helena Paulsson (utredare strategiska avdelningen) §83
Gertrud Hedén (HR-konsult) §§85-86
Malin Hansson (HR-konsult) §§85-86
Tarek Borg (ekonomichef) §87
Emma Sällberg (enhetschef daglig verksamhet) §87
Alexandra Emanuelsson (utredare strategiska avdelningen) §88
Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-06-22

Protokollet omfattar

§§78-92
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Fontänhuset Malmö
Remiss gällande Översiktsplan för Malmö
Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
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klimatneutralt byggande 2030
Arbetsskador och tillbud tertial 1 2020
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§

78

Godkännande av dagordningen

Ett ytterligare ärende föreslås läggas till i dagordningen efter punkt 9 (§ 87 i protokollet).
Det gäller FSN-2020-1680: Hyresavtal för ny verksamhetslokal för daglig verksamhet, Altanen 1415. Ärendet tillgängliggjordes för nämndens ledamöter och ersättare i slutet
av föregående vecka men fanns inte med på utskickad dagordning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner dagordningen med föreslaget tillägg.
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§

79

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.
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.
2. Funktionsstödsnämnden förtydligar att personal i första hand ska rekryteras av de som har
en deltidsanställning i funktionsstödsförvaltningen, detta för att uppfylla
funktionsstödsnämndens mål om heltid som norm.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) och Gharib Aly (M) reserverar sig mot beslut.
(Bilaga 1)
Yrkanden

Bengt Persson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut samt att följande tillägg görs i
ärendet:
I första hand ska personal rekryteras av de som har en deltidsanställning i funktionsstödsförvaltningen. Detta
för att uppfylla funktionsstödsnämndens mål om heltid som norm.
Roko Kursar (L), Lisbeth Persson Ekström (SD), Erik Hammarström (MP) och Carin
Gustafsson (V) yrkar bifall till Perssons (S) tilläggsyrkande.
Albin Schyllert (M) yrkar avslag på Perssons (S) tilläggsyrkande till förmån för förvaltningens
föreliggande förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Dels föreliggande förslag till beslut samt Perssons (S) föreslagna tillägg, dels
Schyllerts (M) förslag att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Ordförande föreslår att förslagen ställs emot varandra och att omröstning sker genom att de
som röstar på Perssons (S) förslag att godkänna föreliggande förslag till beslut samt dennes
tillägg säger "JA" och de som röstar på Schyllerts (M) förslag att godkänna förvaltningen
föreliggande förslag till beslut säger "NEJ". Ordförande finner att nämnden godkänner
föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
med Perssons (S) förslag att ge förvaltningen i uppdrag att starta upp helgvistelse för barn
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och unga mellan 8 och 23 år enligt 9 § 6 LSS, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, från
och med 2020-09-01 samt att personal i första hand ska rekryteras av de som har en
deltidsanställning i funktionsstödsförvaltningen, detta för att uppfylla
funktionsstödsnämndens mål om heltid som norm med röstsiffrorna 9 mot 3. En ledamot
avstod från att rösta.
(Röstresultatet redovisas i bilaga 2)
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Uppstart av helgvistelse enligt 9 § 6 LSS

Bilaga 1 - FSN 2020-06-15 (§79)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20200615
Ärende: FSN-2020-1400
Moderaterna biföll beredningens förslag avseende att starta upp helgvistelse för
barn och unga enligt 9 § 6 LSS från och med 20200901. Däremot valde
majoriteten av nämnden att även ställa sig bakom ett tilläggsyrkande från
Socialdemokraterna, Moderaterna inte kan ställa sig bakom.
Socialdemokraterna yrkade på att ”i första hand ska personal rekryteras av de
som har en deltidsanställning i funktionsstödsförvaltningen. Detta för att uppfylla
funktionsstödsnämndens mål om heltid som norm.”
För Moderaterna är detta dels överflödigt då Funktionsstödsnämnden ska
arbeta mot heltid som norm vilket görs och följs upp. Det är således en
självklarhet. Men framförallt ska vi följa Lagen om anställningsskydd. Det
innebär ju i sin tur att deltidsanställda får förtur eller redan har erbjudits enligt
LAS och nekat och därmed lämnat över till någon annan i turlistan. Riskerna
med att ta nämndsbeslut som skiljer sig från gällande lagstiftning är att
förvaltningen arbetar utifrån nämndens beslut. Genom detta tillägg har
Funktionsstödsnämnden därmed i praktiken frångått Lagen om
anställningsskydd då man nu tagit beslut om en egen turlista med en tämligen
otydlig riktlinje.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M)

Bilaga 2 - FSN 2020-06-15 (§79)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-06-15

Voteringslista: §79
Ärende:

Uppstart av helgvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS, FSN-2020-1400

Voteringslista:
Röstresultat gällande Uppstart av helgvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS
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

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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§

80

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.
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.
Särskilda yttranden

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

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Beslutet skickas till

Fontänhuset i Malmö
Beslutsunderlag






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

Bilaga 3 - FSN 2020-06-15 (§80)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200615
Ärende: FSN-2020-1109
Moderaterna och Centerpartiet är nöjda med Fontänhusets verksamhet och ser deras
viktiga arbete i staden. Utifrån det och deltagarnas behov av kontinuitet och den
samhällsfunktion verksamheten fyller, ställde vi oss bakom avsiktsförklaringen.
Däremot hade vi önskat ett IOP, eller som vi återkommande påtalat, att
Funktionsstödsnämnden som den huvudsakliga finansiären, får insyn genom en
adjungerad ledamot från förvaltningen i styrelsen.
Fontänhuset får övervägande mest i bidrag från Funktionsstödsnämnden i Malmö
samtidigt som man inte för den statistik som kan svara för hur många malmöbor som
faktiskt har behov av dess verksamhet eller nyttjar den. Det världsomspännande
livslånga medlemskapet gör det också svårt att få en bild av uppdraget och för vem
vilket problematiserar det politiska ansvarstagandet.
Moderaterna och Centerpartiet önskar att malmöborna får en tydlig uppföljning av
dessa miljoner eftersom där varken finns de förväntningarna som skulle ge upphov till
ett upphandlingskrav eller är en verksamhet vi måste finansiera. Man kan också tycka
att Fontänhuset efter alla dessa år borde hittat vägar till att finansiera en större del av
verksamheten själv. Dessutom är det relevant att påtala att det huvudsakliga
uppdraget är inom ramen för arbetsmarknads- och socialnämndens område. Ett vidare
önskemål är även att samtliga kommuner vars medborgare deltar i verksamheten delar
på finansieringen eftersom Malmö stad sannolikt är en av de kommuner i området med
sämst ekonomi.
Syftet och resultatet är bra men Funktionsstödsnämnden i Malmö är kanske inte rätt
huvudfinansiär.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)
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§

81

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.
Beslut

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

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 5)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 6)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Ajournering

Efter ärendet tar nämnden en 15 minuter lång paus (mötet ajourneras).
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag







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

Bilaga 4 - FSN 2020-06-15 (§81)
12

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200615
Ärende: FSN-2020-965
Moderaterna och Centerpartiet delar bedömningen av att Funktionsstödsnämndens
boende kan ha behov av mark i lugna och lantliga miljöer utifrån den enskilde
individens specifika behov av anpassad miljö.
Däremot så ser vi vikten av att staden bevarar både åkermark utanför yttre ringvägen
och småskaligheten i befintliga byar. Detta står dock inte i motsats till varandra om
man ser till socialstyrelsens riktlinjer och den enskildes behov. Man får helt enkelt vara
mer kreativ i syftet att upprätthålla LSS och samtidigt främja landsbygden, de lokala
bönderna, klimatet och miljön.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)

Bilaga 5 - FSN 2020-06-15 (§81)
13

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-06-15
Ärende: 6: FSN-2020-965

Remiss gällande Översiktsplan för Malmö

Föreslaget yttrande från nämnden är i det stora hela ganska bra. Dock torde det vara en komplett
omöjlighet att både förtäta och samtidigt ha kvar tillräckliga grönytor.
Nämndens målgrupper har i många fall behov som är något annorlunda än majoriteten malmöbor.
Därför tycker vi att detta skulle uttryckas ännu tydligare i remissvaret.
Att som översiktsplanen uttrycker (sid 29) ”Malmö skall bli grönare och andelen hårdgjord yta i
staden ska minska genom att öka antalet träd. ” Hur skall detta kunna ske när marken bebyggs på ett
sätt som saknar motstycke i Malmös historia? Någon som kan trolla med siffror kanske klarar det,
men i praktiken är det omöjligt.
Den styrande minoriteten vill i princip bygga på grönytor och plantera träd på gatorna. Var ska
människor och trafik ta vägen?

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Stefan Claesson (SD)

Jane Olin (SD)

Jeanette Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Bilaga 6 - FSN 2020-06-15 (§81)
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 200615
Ärende: FSN-2020-965

Ärende: 06. Remiss gällande Översiktsplan för Malmö

I senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) Bostad
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS ges det allmänna rådet att en bostad med särskild service för vuxna
enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte bör vara
belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad för att undvika en institutionell miljö.
Socialstyrelsen är mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bör ha tre till
fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS 2002:9 medger
dock en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes goda levnadsvillkor
inte åsidosätts.
Under de senaste åren har en utveckling setts i Malmö kommun där samlokaliserade LSS
Bostäder byggs. Vänsterpartiet anser att det blir en inskränkning av de boendes goda
levnadsvillkor. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att gruppbostäder ska byggas väl
integrerade i det omkringliggande samhället där icke-ordinära boenden ej samlokaliseras
och att personer med funktionsnedsättningar inte ska vara begränsade till att bo enbart med
andra personer som har funktionsnedsättningar.
Vänsterpartiet anser fortsatt att Malmö kommun bör följa Socialstyrelsens allmänna råd och
rekommendationer samt konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning i det vidare arbetet med Översiktsplan för Malmö.
Funktionsstödsnämnden skickade under 2019 sitt Funktionsstödsprogram på remiss till
berörda brukarorganisationer; även de instämde i att framtida utformning av LSS boenden
bör följa Socialstyrelsens rekommendationer.
Personer med funktionsnedsättningar har, tyvärr, sämre möjlighet än de utan
funktionsnedsättning att göra sina röster hörda och vara delaktiga i samhället trots LSS
ledord om självbestämmande, inflytande, personlig integritet och delaktighet. När Malmö
växer och en ny översiktsplan ska antas har Malmö kommun ett stort ansvar att den inhämta
synpunkter från denna målgrupp och sträva efter att skapa en kommun baserad på
universell design tillgänglig för alla!

Bilaga 6 - FSN 2020-06-15 (§81)
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Malmö 2020-06-15

Vänsterpartiet

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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§

82

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet efter Anselmssons (M) föreslagna tillägg.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 7)
Yrkanden

Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska göra följande tillägg i yttrandet på sida tre
(3), fjärde (4) stycket:
Funktionsstödsnämnden vill även belysa vikten av kommunikation och förståelse vid vårdgivarens inhämtning
av samtycke för en individuell plan eller begäran om ett patientkontrakt då detta kan vara särskilt relevanta
samordningsfaktorer för patienter som har specifika behov av struktur, kontinuitet eller teambaserad vård och
omsorg. Personkännedom/trygghet och kompetens i individens kommunikation till exempel Alternativ och
kompletterande kommunikation (AKK) och/eller bemötande är relevant för en rättssäker och jämlik vård för
bland annat. patienter med kognitiva nedsättningar, perceptionsproblematik eller talsvårigheter. Patienter med
noterade kommunikationsbehov bör därför ges särskilda förutsättningar att förstå alla omständigheter, där
samtycken inhämtas eller egna önskemål ska ligga som grund, för att de ska kunna ta del av den erbjudna
vården utifrån självbestämmande på samma sätt som andra.
Ajournering

Mötet tar en paus (ajourneras) i 10 minuter för politisk överläggning.
Yrkanden, fortsättning

Bengt Persson (S), Lisbeth Persson Ekström (SD), Erik Hammarström (MP), Carin
Gustafsson (V) och Lars-Eric Nelderup (C) yrkar bifall till Anselmsson (M) föreslagna tillägg
till yttrandet.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd godkänner föreslaget yttrande efter
Anselmssons (M) föreslagna tillägg.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

17

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)
Följebrev Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvård

Bilaga 7 - FSN 2020-06-15 (§82)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200615
Ärende: FSN-2020-1188

Ärende: 04. Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Enligt rapporten Hur är läget (2014) från Myndigheten för delaktighet är det bland
patienter som har bröstcancer en dubbelt så stor dödlighet om patienten har LSSinsatser. Risken att dö i flera andra sjukdomar är också högre bland personer med
psykisk funktionsnedsättning. Vidare konstateras även att det är tio gånger vanligare
med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning.
De personer vars funktionsnedsättning gör det svårt att kommunicera är extra
utsatta. De kan ofta inte själva tolka den egna kroppen eller förmedla eventuella
förändringar. Vid medicinering kan flera olika vårdgivare vara inblandade och
medicineringens effekter och möjliga biverkningar måste följas noga för att en
likvärdig och god vård ska kunna uppnås. Det kommunala ansvaret för hälso- och
sjukvård väger tungt men glöms samtidigt ofta bort - verksamheten är ofta
underfinansierad - och personer med funktionsnedsättningar riskeras glömmas bort.

LSS intention om att skapa goda levnadsvillkor ställs på sin spets när det kommer till
kommunal hälso- och sjukvård. Lika villkor för såväl kommuner som regioner bör
eftersträvas. Underfinasieringen av den kommunala hälso- och sjukvården riskerar
leda till att ack så viktiga förebyggande insatser tas bort. Kommunal hälso- och
sjukvård måste garanteras de nödvändiga ekonomiska resurser som krävs och en
stabil kompetensförsörjning. Vänsterpartiet anser det alarmerande att privata företag
tillåts bemanna tjänster inom kommunal hälso- och sjukvård via bemanningsföretag
och göra vinst på vår gemensamma välfärd.
Malmö 2020-06-15
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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§

83

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag






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
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§

84

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 8)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








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

Bilaga 8 - FSN 2020-06-15 (§84)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-06-15
Ärende: 7: FSN-2020-1134

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

Vi Sverigedemokrater ser gärna att vi i Malmö bygger så klimatneutralt som möjligt inom rimliga
ramar. Vad vi anser vara rimliga ramar, är att man tar i beaktande kostnadsdrivande delar, som till
mycket hög grad fördyrar byggandet, utan att för den del nämnvärt förbättra klimatet.
Går det att bygga klimatneutralt utan att prislappen påverkas nämnvärt är det positivt då detta är
något som vi också önskar.
Vi vill för kommande år lyfta ett varningens finger då vi i dag ej vet de ekonomiska konsekvenserna av
Covid-19 eller hur marknaden ser ut. Det kommer att påverka budgeten. Vi önskar därför redan nu
att man har detta i beaktan inför kommande budgetår.
Ett klimatneutralt byggande inkluderar också fler parker, inte färre. En park är stadens lunga för allt
levande. Idag bygges inga nya parker. Däremot ”stjäls” parkernas yta till annat. Att bygga den ”täta
gröna staden” som den styrande minoriteten önskar är lite att bita sig i svansen. Tätt mellan hus
inkluderar inte så mycket plats varken för människor eller växter.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Stefan Claesson (SD)

Jane Olin (SD)

Jeanette Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

85

Arbetsskador och tillbud tertial 1 2020

FSN-2020-1332
Sammanfattning

I föreliggande rapport redovisas arbetsskador och tillbud tertial 1 2020.
Beslut

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

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 9)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Beslutsunderlag







[Uppdaterad] G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Arbetsskador och tillbud tertial 1
2020
G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Arbetsskador och tillbud tertial 1 2020
[Uppdaterad] Arbetsskador och tillbud tertial 1 2020
Arbetsskador och tillbud tertial 1 2020
Presentation FSN 200615 - Arbetsskador och tillbud T1 2020

Bilaga 9 - FSN 2020-06-15 (§85)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200615
Ärende: FSN-2020-1332

Ärende: 08. Arbetsskador och tillbud tertial 1 2020

Skillnaden mellan två värden i statistiken kan bero på en faktisk skillnad men även på
olika typer av osäkerheter i statistiken. Vid jämförelser mellan olika värden i
statistiken finns ett behov av att klargöra statistiskt säkerställda skillnader. Detta för
att klargöra är skillnaden inte bara kan förklaras av slumpen. Det är vanskligt att dra
slutsatser utifrån skillnader som inte är statiskt säkerställda eftersom skillnaderna kan
bero på slumpen.
I den redovisning som Vänsterpartiet tagit del av finns en del att ifrågasätta gällande
jämförelser och eventuella skillnader. Procent jämförs med procent trots att
grupperna och gruppstorlekarna är annorlunda.
Förutsatt att ökningen är en faktisk skillnad ser Vänsterpartiet allvarligt på tex att
antalet tillbud som orsakats av psykiskt påfrestande arbete ökat jämfört med samma
tertial 2019; detsamma gäller ökningarna gällande kränkningar och sociala orsaker
medarbetare/chefer. Vänsterpartiet hoppas att föreslagna åtgärder ger effekt för
samtidigt som vi önskar en hög rapporteringsgrad vill vi gärna se en minskning av
tillbud/arbetsskador.

Malmö 2020-06-15
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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§

86

Sjukfrånvarorapport tertial 1 2020

FSN-2020-1330
Sammanfattning

Föreliggande ärende är en rapport med övergripande sjukfrånvarostatistik för tertial 1 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner sjukfrånvarorapport tertial 1 2020.
Särskilda yttranden

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

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 Sjukfrånvarostatistik tertial 1 2020
Sjukfrånvarorapport tertial 1 2020
Presentation FSN 200615 - Sjukfrånvaroanalys Tertial 1

Bilaga 10 - FSN 2020-06-15 (§86)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200615
Ärende: FSN-2020-1330

Ärende: 09. Sjukfrånvarorapport tertial 1 2020

Skillnaden mellan två värden i statistiken kan bero på en faktisk skillnad men även på
olika typer av osäkerheter i statistiken. Vid jämförelser mellan olika värden i
statistiken finns ett behov av att klargöra statistiskt säkerställda skillnader. Detta för
att klargöra är skillnaden inte bara kan förklaras av slumpen. Det är vanskligt att dra
slutsatser utifrån skillnader som inte är statiskt säkerställda eftersom skillnaderna kan
bero på slumpen.
I den redovisning som Vänsterpartiet tagit del av finns en del att ifrågasätta gällande
jämförelser och eventuella skillnader. Det arbetar fler kvinnor än män vid
funktionsstödsförvaltningen men detta tas inte hänsyn till vid beräkning av ex
sjukfrånvaro och könsskillnad vad gäller sjukfrånvaro diskuteras. Olika grupper och
gruppstorlekar blandas.
Förutsatt att det föreligger en faktisk skillnad är det alarmerande att
funktionsstödsförvaltningen alltjämt fortsatt har en högre procentuell sjukfrånvaro än
Malmö stad i övrigt. Vänsterpartiet hoppas att förflyttningen av inköpta tjänster med
mer förebyggande insatser på sikt ska ge effekt. Men det kvarstår att
funktionsstödsförvaltningens verksamheter är underfinansierade. Tidiga insatser är
av stor vikt för att undvika en lång sjukfrånvaro, men så är även en förstärkt
grundbemanning.
Malmö 2020-06-15
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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§

87

Hyresavtal för ny verksamhetslokal för daglig verksamhet,
Altanen 14-15

FSN-2020-1680
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen behöver fler lokaler för att kunna verkställa insatsen daglig
verksamhet till personer som beviljats insatsen. Aktuellt ärende handlar om en ny
verksamhetslokal för daglig verksamhet, Altanen 14-15.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner hyresavtalet gällande Altanen 14-15 och ger
ordföranden i uppdrag att underteckna avtalet.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Hyresavtal för ny verksamhetslokal för daglig
verksamhet, Altanen 14-15
Hyresavtal Altanen 14-15
Ritning Altanen 14-15
Översiktskarta Altanen 14-15
Karta Altanen 14-15
Indexbilaga 1704 altanen 14-15
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§

88

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) och Gharib Aly (M) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 11)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 12)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Beslutsunderlag






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)
Presentation FSN 200615 - Uppföljning egenkontroller och åtgärder

Bilaga 11 - FSN 2020-06-15 (§11)
28

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200615
Ärende: FSN-2019-2694
Moderaterna noterar i uppföljningen av ledningssystemet för systematiskt
kvalitetsarbete att man skjutit upp kontrollen, av några för den enskilde
individen, särskilt angelägna risker. Vår mening är att systematiskt
kvalitetsarbete ska kunna fortgå i enlighet med processer även i situationer av
kris. Snarare ska man utöka riskundersökningar och åtgärder för att säkra
kvaliteten av utförandet i denna typ av situationer.
Moderaterna vill även lyfta att risken för smittspridning även bör kontrolleras
inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mot bakgrund av covid-19
blir det ytterst påtagligt att Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
smittrisker (AFS 2018:4) ska efterlevas och att verksamheter som har personal
som arbetar med HSL och/eller individnära insatser ska undersöka, bedöma,
åtgärda och utvärdera smittrisker löpande. I samband med Coronapandemin
har Arbetsmiljöverket och Prevent tagit fram särskilda checklistor och löpande
riktlinjer och rutiner kommer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne för
att underlätta för arbetsgivaren och minska smittspridning. Socialstyrelsen har
även möjliggjort webbaserad kompetensutveckling för all personal inom hygien
och skyddsutrustning och en förvaltning med egen HSL organisation bör kunna
komplettera med anpassad utbildning för personalen i syfte att säkra arbetsmiljö
och minskad smittspridning bland malmöbor med insatser i förvaltningen.
När man som stad inte lämnar möjligheter åt den enskilde individen, malmöbon
med rättigheter enligt LSS eller personalen, att välja utförare eller arbetsgivare
bör man åtminstone se till att upprätthålla ett visst kvalitetsgolv och en säker
arbetsmiljö.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M)

Bilaga 12 - FSN 2020-06-15 (§88)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200615
Ärende: FSN-2019-2694

Ärende: 10. Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
I enlighet med funktionsstödförvaltningens struktur för återrapportering av arbetet med
risker, egenkontroller och åtgärder redovisas resultatet av funktionsstödsförvaltnings
kvalitetsarbete två gånger om året. I rapporten framgår det vilka områden som har värderats
till att generera höga risker. Sammanfattningsvis framgår det att de risker som förekommer
inom förvaltningen är smittspridningsrisker, handläggningstider, delegeringar enligt HSL,
ohälsa i stödhusen, ensamarbete inom personlig assistans och ledsagning, avlösning, social
dokumentation, vräkning, barns delaktighet i enlighet med barnkonventionen, journalföring
enligt HSL, skyddsåtgärder, kompetens samt verkställighet av beslut. Avsikten med att ha en
plan för ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att man följer upp kvalitén inom
förvaltningen för att åtgärder de brister som framkommer under återrapporteringen.
Somliga risker är svåra att hantera och beror på olika faktorer med medan andra är självklara.
För att öka patientsäkerheten och erbjuda en god kvalitativ service till Malmöborna krävs det
att man följer upp och åtgärdar de brister som framkommer. Att uppmärksamma dessa brister
är bra men det kräver att vi åtgärdar dem. Vi ser att många av de nämnda riskerna beror på
obalans mellan krav och resurser. Lösningen är då att öka antalet anställda eller erbjuda
deltidsanställda heltid inom de områden där det går. Därför bör vi vidta åtgärder inom de
områden som vi faktiskt kan påverka. Att vidta åtgärder och tillsätta fler personal för att möta
upp det behov som finns inom förvaltningen kommer inte bara minska på de flesta av riskerna
utan det kommer även påverka arbetsmiljön i andra delar av organisationen.
Malmö 2020-06-15
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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89

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.
I de fall styrdokumenten reviderats föreslås funktionsstödsnämnden att godkänna de nya
versionerna.
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.
Beslutsgång

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 13)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
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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)
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)

Bilaga 13 - FSN 2020-06-15 (§89)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200615
Ärende: FSN-2020-1373

Ärende: 11. Årlig översyn av funktionsstödsnämndens styrdokument

Med detta särskilda yttrande vill Vänsterpartiet påpeka att vi alltjämt anser att
minnesgåva bör införas inom Daglig verksamhet efter 25 års deltagande på liknande
villkor som Malmö stads medarbetare.
Det är glädjande att två av de styrdokument som berör och kan vara av intresse för
brukare att läsa finns att tillgå med mer lättförståelig text. Vänsterpartiet hoppas att
även Uppvaktning av deltagare i daglig verksamhet och annan
sysselsättningsverksamhet i samband med pensionsavgång (FSN-2019-2826) får en
version med mer lättförståelig text.
Malmö 2020-06-15
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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90

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 muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Beslutsunderlag









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
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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 muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Protokollsanteckning

Under punkten uppkommer frågor kring pågående upphandling av LSS-boende och som
därmed omfattas av absolut sekretess. Av IT-säkerhetsskäl får digitalt medverkande
ledamöter och ersättare inte medverka vid sekretessärenden varför dessa lämnar mötet vid
den del av diskussionen som rör sekretess.
Beslutsunderlag







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

FSN-2019-2755
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande
Coronasituationen inom förvaltningens verksamheter är fortsatt stabil med ett lågt antal
smittade. Larsson informerar om den utökande provtagningen för Covid-19 av medarbetare
inom personlig assistans samt om förvaltningens beredskap under sommaren som bedöms
vara god.
Arvodeskommittén har tagit fram nya tillämpningsanvisningar för staden arvodesregler och
nämnden informeras om förtydliganden gällande bland annat partigruppsmöten och
bestämmelserna för retroaktiv ersättning vid löneförhöjning.
Avslutningsvis berättar Larsson, som går i pension i augusti, om sina erfarenheter av 40 år
inom socialtjänsten samt blickade framåt inom området och funktionsstödsnämndens viktiga
arbete inom funktionsrättsområdet. Annelie tackade nämnden för ett gott samarbete och
önskade samtliga en trevlig sommar.
Mötesordförande tackade å nämndens vägnar för Larssons insatser och för ett gott
samarbete.

