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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-09-21 kl. 09:00-14:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Elin Kramer (S)
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) §§105-111
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) §§112-123 ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S) §§105-113
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Annika Råbrant (S) §§105-113
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) §§105-115
Anfal Saad Mahdi (V) §§105-109
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C) §§105-109
Jeanette Persson (SD) §§105-111

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal) §§105-111
Maria Mohlin (förvaltningsjurist) §§105-110
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Ellen Andersson (utredare strategiska avdelningen) §§107-109
Helena Paulsson (utredare strategiska avdelningen) §109
Samir Beciri (enhetschef ekonomiavdelningen) §§109-110
Mihaela Covaciu (controller ekonomiavdelningen) §§109-110
Helen Ekeroth (utredare strategiska avdelningen) §111
Linus Sahlström (enhetschef Lokal och IT) §§112-114
Alexandra Emanuelsson (utredare strategiska avdelningen) §115

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Carin Gustafsson (V)
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Matilda Padoan (utredare strategiska avdelningen) §116
Utses att justera

Carin Gustafsson (V)

Justeringen

2020-09-28

Protokollet omfattar

§§105-123
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ÄRENDELISTA
§105
§106
§107
§108
§109
§110
§111
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119
§120
§121
§122
§123

Rätt att företräda funktionsstödsnämnden samt
funktionsstödsstödsförvaltningen
Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag
till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds
2020:16)
Remiss angående Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Delårsrapport 2020
Budgetskrivelse 2021
Uppföljning Internkontrollplan 2020
Lokalbehovsplan 2020 med plan för åren 2021 - 2035
Hyreskontrakt LSS-boende Hedmätaren 1
Förslag till tomt för nytt LSS-boende
Fördjupad granskning av funktionsstödsnämndens avvikelsehantering
Projekt Antons hus
Utredning gällande radiosända nämndssammanträden under den period som
dessa hålls slutna på grund av coronasituationen
Tillfällig förstärkning gällande medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) enligt 11
kap. 4 § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)
Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens arbetsutskott
Funktionsstödsnämndens sammanträdestider 2021
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Delegationsbeslut
Information från förvaltningen
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§

105

Rätt att företräda funktionsstödsnämnden samt
funktionsstödsstödsförvaltningen

FSN-2018-1148
Sammanfattning

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda
nämnden/förvaltningen (motsvarande firmatecknare). I januari 2019 utsåg nämnden ett antal
namngiva personer (se tidigare beslut). Då nämnden fått en ny vice ordförande och
förvaltningen både ny direktör och ny ekonomichef föreslås nämnden utse dessa personer
med rätt att företräda funktionsstödsnämnden och underteckna handlingar på dess vägnar.
Funktionsstödsnämnden har sedan tidigare givit ordförande Roko Kursar och 2:e vice
ordförande Josefin Anselmsson rätten att underteckna avtal, ansökningar och liknande
handlingar för funktionsstödsnämndens och funktionsstödsförvaltningens räkning inom dess
ordinarie verksamhet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger 1:e vice ordförande Bengt Persson rätten att underteckna
avtal, ansökningar och liknande handlingar för funktionsstödsnämndens och
funktionsstödsförvaltningens räkning inom dess ordinarie verksamhet.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningsdirektör Tarek Borg och ekonomichef Annika
Gottfridsson rätten att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar för
funktionsstödsnämndens och funktionsstödsförvaltningens räkning inom dess ordinarie
verksamhet.
3. Förvaltningsdirektörens och ekonomichefens rätt att företräda funktionsstödsnämnden
och funktionsstödsförvaltningen gäller även den som sätts i deras ställe vid frånvaro.
4. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
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 200921 - Rätt att företräda funktionsstödsnämnden
Beslut FSN-AU 190114 (§4) Rätt att företräda funktionsstödsnämnden samt
funktionsstödsstödsförvaltningen
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§

106

Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar
placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

FSN-2020-1976
Sammanfattning

Under beredningen i Regeringskansliet av betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) framkom att förslagen i vissa
avseenden bör kompletteras. Dessa förslag behandlas i föreliggande promemoria.
Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig positiv till de förslag som presenteras då det är
viktiga åtgärder för att stärka barnets bästa och rättigheter i situationer som innefattar risk för
utsatthet för våld och behov av skyddat boende. I yttranden lämnar föreslås nämnden dock
belysa vissa av förslagen utifrån perspektivet barn och unga med funktionsnedsättning, något
som saknas i promemorians resonemang.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed överlag positiv till de
förslag som presenteras i promemorian, men lämnar i yttrandet synpunkter på vissa avsnitt
utifrån ett funktionsstöds- och tillgänglighetsperspektiv.
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 200921 - Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för
barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering,
sekretess och skolgång
Förslag till - Yttrande gällande Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn
i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering,
sekretess och skolgång
Departementspromemoria Ds. 2020-16 - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering,
sekretess och skolgång
Följebrev - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång
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§

107

Remiss angående Förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och
förslag avseende förmånscykel

FSN-2020-1822
Sammanfattning

Stadskontoret har tagit fram förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer samt
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel. Policy och riktlinjer utgår
från att möten och resor i tjänsten genomförs så klimatvänligt, kostnadseffektivt och säkert
som möjligt.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och är därmed positiv till förslagen om
policy, riktlinjer, klimatväxlingsmodell och förmånscykel.
Reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 1)
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ändrar sista meningen i första stycket
från: Flygresor genomförs sällan av nämndens medarbetare och avseende taxiresor har nämnden under en
längre period arbetat aktivt för att minska de korta taxiresorna.
till: Flygresor genomförs sällan av nämndens medarbetare men funktionsstödsnämnden anser att det i Förslag
till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel bör läggas till att flyg endast får användas om tidsvinsten är minst 5 timmar enkel resa och
endast om resan överstiger 100 mil. Avseende taxiresor har nämnden under en längre period arbetat aktivt
för att minska de korta taxiresorna.
Roko Kursar (L) yrkar avslag till Gustafssons (V) förslag till ändring till förmån för
föreliggande formulering, det vill säga "Flygresor genomförs sällan av nämndens medarbetare och
avseende taxiresor har nämnden under en längre period arbetat aktivt för att minska de korta taxiresorna."
Lisbeth Persson Ekström (SD) instämmer i Kursars (L) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Dels Kursars (L) förslag att godkänna föreliggande förslag till yttrande, dels att godkänna
föreliggande förslag till yttrande efter Gustafssons (V) föreslagna förändring.
Ordförande föreslår att förslagen ställs mot varandra och att röstning sker genom att de som
röstar på Kursars (L) förslag att godkänna föreliggande förslag till yttrande säger "JA" och att
de som röstar på Gustafssons (V) förslag att godkänna föreliggande förslag till yttrande
inklusive hennes föreslagna förändring säger "NEJ".
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
med Kursars (L) förslag och därmed godkänner föreliggande förslag till yttrandet och
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därmed ställer sig positiv till förslagen om policy, riktlinjer, klimatväxlingsmodell och
förmånscykel med röstsiffrorna 12 mot 1.
(Röstresultat redovisas i bilaga 2)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Förslag till - Yttrande över remiss om förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, klimatväxlingsmodell och förmånscykel
Följebrev - Remiss angående Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel

Bilaga 1 - FSN 200921 (§107)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2020-09-21
Ärende: FSN-2020-1822

Ärende: 04. Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingspolicy och förslag avseende förmånscykel.

Världen står inför ett klimathot som kräver många och snabba åtgärder. Flyget
släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än tåget (enligt Naturskyddsföreningens
uträkning). Malmö stad måste bidra till minskade utsläpp. Den miljövänligaste resan
är den som inte sker.
Trots den nu rådande resepolicyn sker många resor idag med flyg, det gäller både
politiker och anställda i Malmö stad. För att minska klimatpåverkan så borde tåget på
riktigt vara förstahandsalternativ när det gäller korta resor.
Vänsterpartiet yrkade därför att när nu resepolicyn revideras ska den nya resepolicyn
innehålla en skrivelse om att flyg endast får användas om tidsvinsten är minst 5
timmar enkel resa och endast om resan överstiger 100 mil. När vårt yrkande avslogs
reserverade vi oss.
Malmö 2020-09-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 2 - FSN 200921 (§107)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-09-21

Paragraf: §107

Remiss angående Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel, FSN-2020-1822
Ärende:

Röstlista:
Röstlista gällande Gustafssons (V) föreslagna ändringar
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
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
Resultat

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
12

1

0
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§

108

Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030

FSN-2020-1753
Sammanfattning

Miljönämnden har tagit fram förslag på Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030.
Miljöprogrammet anger riktningen för Malmö stads långsiktiga arbete med miljöfrågor och är
stadens lokala agenda för arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden gör tre tillägg i föreliggande förslag till yttrande:
Tillägg 1
Under ”Malmö har ett hållbart mobilitetssystem” uttrycker man i Miljöprogrammet att marken ska lämna
företräde för hållbara transportsätt och att det i Malmö ska vara självklart att gå, cykla och åka kollektivt.
Dessa transportsätt är inte självklara för alla Malmöbor. Malmöbor med funktionsnedsättning kan ha behov
av bil och/eller hjälpmedel och således parkering med korta tillgängliga transportvägar från färdtjänst,
anpassat fordon och fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Tillägg 2
Under ”Fler skyddade havsområden och hållbar förvaltning av vatten och hav” rekommenderar
funktionsstödsnämnden att man förtydligar med lydelsen att bräddning ska minska. Det är relevant för
Malmö stad som boplats och verksamhetsutövare att motverka utsläpp av läkemedelsrester och
hormonstörande ämnen samt i förlängningen även antibiotikaresistens.
Tillägg 3
Under ”Ett Malmö med rik och frisk natur” lyfter man växter och djurs livsmiljöer och jordbruket.
Eftersom funktionsstödsnämnden är en av de verksamheter som är i behov av stimulianpassade miljöer för
nybyggnation vill nämnden lyfta fram vikten av att detta till trots prioritera och bevara befintligt jordbruk,
växter och djurs livsmiljöer.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner, efter beslutade tillägg, yttrandet.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Erik Hammarström (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Yrkanden

Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska göra följande tillägg i sitt yttrande:
Tillägg 1
Under ”Malmö har ett hållbart mobilitetssystem” uttrycker man i Miljöprogrammet att marken ska lämna
företräde för hållbara transportsätt och att det i Malmö ska vara självklart att gå, cykla och åka kollektivt.
Dessa transportsätt är inte självklara för alla Malmöbor. Malmöbor med funktionsnedsättning kan ha behov
av bil och/eller hjälpmedel och således parkering med korta tillgängliga transportvägar från färdtjänst,
anpassat fordon och fordon med handikapptillstånd.
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Tillägg 2
Under ”Fler skyddade havsområden och hållbar förvaltning av vatten och hav” rekommenderar
funktionsstödsnämnden att man förtydligar med lydelsen att bräddning ska minska. Det är relevant för
Malmö stad som boplats och verksamhetsutövare att motverka utsläpp av läkemedelsrester och
hormonstörande ämnen samt i förlängningen även antibiotikaresistens.
Tillägg 3
Under ”Ett Malmö med rik och frisk natur” lyfter man växter och djurs livsmiljöer och jordbruket.
Eftersom funktionsstödsnämnden är en av de verksamheter som är i behov av stimulianpassade miljöer för
nybyggnation vill nämnden lyfta fram vikten av att detta till trots prioritera och bevara befintligt jordbruk,
växter och djurs livsmiljöer samt äganderätten för markens förvaltare.
Ajournering

Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 10 minuter för politiska överläggningar.
Beslutsgång

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska bifalla Anselmssons (M) föreslagna tillägg 1 men
ändra handikapptillstånd till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska bifalla Anselmssons (M) föreslagna tillägg 2 i sin
helhet.
Roko Kursar yrkar på att nämnden ska bifalla Anselmssons (M) föreslagna tillägg 3 men
stryka […] samt äganderätten för markens förvaltare.
Josefin Anselmsson (M), Bengt Persson (S), Erik Hammarström (MP) och Carin Gustafsson
(V) instämmer i Kursars (L) yrkande att bifalla Anselmssons (M) tillägg med Kursars (L)
justeringar.
Beslutsgång

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna yttranden
efter Anselmssons (M) justerade tillägg.
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 att godkänna yttrandet efter Anselmssons (M)
justerade tillägg.
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Remiss miljöprogram Malmö stad 2021-2030
Förslag till - Yttrande gällande Remiss förslag till miljöprogram för Malmö 20212030
Miljöprogram 2021-2030 - Remissutgåva
Missiv - Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030

Bilaga 3 - FSN 200921 (§108)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200921
Ärende: FSN-2020-1753
Miljöprogrammet är till orden luddigt och beroende av flertalet andra politiska beslut
och dokument vilket problematiserar dess funktion som verktyg. Därtill påverkas
programmets mål långt utan- och ovanför Malmö stad.
Moderaterna och Centerpartiet är dock tacksamma för att vi i
funktionsstödsnämndens yttrande fick in relevanta synpunkter till Miljöprogrammet
vilket gör skillnad för Malmöbor med funktionsnedsättning.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)

Bilaga 4 - FSN 200921 (§108)
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Särskilt yttrande från Miljöpartiet
Ärende 5. Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Diarienummer: FSN-2020-1822
Arbetet med Malmö Stads Miljöprogram ramar in målbilden för Malmös miljöarbete framåt.
Malmö behöver ta stora kliv framåt för att reducera Malmös miljöpåverkan och för detta behövs
tydliga målsättningar där ansvar kan utkrävas. För detta krävs mätbarhet. Miljöpartiet anser att
indikatorerna i Miljöprogrammet behöver specificeras och förtydligas.
Ökningar och minskningar innebär viktiga riktvärden, men etablerar inte en tillräcklig ambitionsnivå
för den omställning staden behöver göra. Vi vänder oss även specifikt emot vissa av planens
målvärden och vill exempelvis se att andelen grönyta per capita skall öka och att resor med bil ska
minska. Vidare anser vi att planen kompletteras av ett mål om energieffektivisering, en
pollineringsplan för pollineringsinfrastruktur och strategi för länkande av stadens gröna stråk. Vill
även se att planen har en målsättning för hur samverkan ska ske med externa aktörer för att minska
utsläpp från staden som geografi.
Risken med ett alltför ospecificerat Miljöprogram är att stadens ambitionsnivå faller till minsta
möjliga insats i rätt riktning. Miljöpartiet vill se en tydligare målbild med mer specifik mätbarhet för
att ge staden bättre underlag för att kunna prioritera sitt miljöarbete och hållbara omställningar.
För Miljöpartiet de Gröna
Erik Hammarström
med instämmande av Pontus Källström

14

§

109

Delårsrapport 2020

FSN-2020-2090
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti
2020. Delårsrapporten omfattar även en avstämning av kommunfullmäktigemål och
nämndsmål. Det prognostiserade resultatet för helåret 2020 är en budget i balans under
förutsättning att ansökt statsbidrag för ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen covid-19
beviljas och betalas ut.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Delårsrapport 2020.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
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.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Delårsrapport 2020
Delårsrapport 2020
Bilaga 1 Verksamhetsmått
Bilaga 2 Volymutveckling
Presentation FSN 200921 (§6) Delårsrapport 2020

Bilaga 5 - FSN 200921 (§109)
15

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200921
Ärende: FSN-2020-2090
Moderaterna och Centerpartiet noterar att mycket inte går att följa upp i
delårsrapporten och vill belysa att det kan utgöra en problematik för personal och
brukare. Möjligheten för nämnden att åtgärda arbetsmiljöproblem eller kvalitetsbrister
uteblir. Då mycket av detta ska följas upp inom ramen för det systematiska arbetet
borde de indikatorer som vid årsanalysen larmat också kunna rapporteras tydligare till
ansvariga politiker vid delårsrapport.
Att antalet deltagande på företag är färre än planerat bör inte vara på grund av corona
då även offentlig verksamhet följt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Snarare vill våra
partier lyfta upp den analys avseende inlåsningseffekter på daglig verksamhet och
därigenom problemet med attityder och kunskap runt våra deltagare hos
arbetsgivarna. Som ansvarig nämnd bör man inte lägga för stort förtroende hos
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utan söka efter individuella lösningar och
Näringslivskontorets kontakter.
Moderaterna och Centerpartiet vill också lyfta upp den ökning av externa placeringar
som påfrestar både medborgare och budget. Ansvaret för detta ligger i den ideologiska
låsningen runt att allting måste drivas av staden. Nämnden betalar hyresavtal långt
över marknaden till Malmö stads Stadsfastigheter istället för att lägga ut byggnation på
upphandling. Därtill begränsar man sig till att driva alla boenden själv samtidigt som
man tycker det är ok att flytta malmöbor till privata boenden i andra kommuner. När
man själv ej kan tillgodose behov och medborgarna väntar i kö måste man se bortom
ideologiska skygglappar. Att låta staden driva upp kostnaderna för nämnden påverkar
andra kvalitativa satsningar för personal och malmöbor med funktionsnedsättning.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)

Bilaga 6 - FSN 200921 (§109)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200921
Ärende: FSN-2020-2090
Ärende: 06. Delårsrapport 2020

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari – augusti
2020. Rapporten innehåller en avstämning av kommunfullmäktigemål och nämndmål.
Funktionsstödsnämnden är en social nämnd och har det yttersta skyddsnätet för människor
inom nämndens målgrupper inom Malmö stad. I dagsläget befinner vi oss i en global
pandemi som har tvingat oss ställa om inom vår förvaltning. I delårsrapporten framkommer
det en del avvikelser i grunduppdraget, vad orsakerna är och vilka effekter det har på
brukarna. Vänsterpartiet ser det extra viktigt att satsa på välfärden under rådande
omständigheter. Vi vill utveckla LSS-verksamheten utifrån varje Malmöbos unika behov och
anser att bostad med särskild service enligt LSS (oavsett personkrets) skall bedrivas av
Malmö kommun i egen regi.
Funktionsstödsförvaltningen har även vid ett upprepat antal tillfällen noterat brister i
kvalitén inom den egna förvaltningen med insynen och åtgärderna i privata aktörers arbete
med t.ex. kvalitet, kompetensutveckling och rekrytering är allt som oftast betydligt mer
bristfällig. Vänsterpartiets ambition är en förbättrad arbetsmiljö med högre
grundbemanning trygga anställningar, heltid som norm, arbetstidsförkortning, god
kompetensutveckling och mer inflytande på arbetsplatsen för arbetstagarna.
Vänsterpartiets vision är ett jämlikt, jämställt, diskrimineringsfritt och tillgängligt Malmö som
går i bräschen för att skapa ett hållbart samhälle som erbjuder medborgarna goda
levnadsvillkor och arbetstagarna trygga arbetsvillkor. Ekonomiska medel fördelas utifrån
behov. I Vänsterpartiets Malmö kan alla leva, inte bara överleva.
Vänsterpartiet vill även betona vikten av att följa upp att Malmö stads resepolicy följs inom
funktionsstödsnämnden när det kommer till transportmedel etc.
Malmö 2020-09-27
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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Budgetskrivelse 2021

FSN-2020-1166
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2021.
Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför
deras beredning av förslag till budget 2021 som beslutas av kommunfullmäktige.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden bifaller Gustafssons (V) förändringsförslag 1, 2, 3, 4, 6 och 7 och
till Anselmssons (M) förändringsförslag 8, 9.1 och 10.
(förändringsförslagen återfinns under "Yrkanden")
2. Funktionsstödsnämnden godkänner efter fastställda förändringar nämndens
Budgetskrivelse 2021.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 7)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
8)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 9)
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska göra följande förändringar i
funktionsstödsnämndens Budgetskrivelse 2021:
Förändringsförslag 1
Under rubriken "Pedagogisk struktur och teambaserat arbetssätt" (sidan 11, stycke 9) föreslås
nämnden ändra:
Från: Införandet av en pedagogisk struktur i LSS-bostäder för personkrets 1 och 2 bidrar till en
kvalitetshöjning och en professionalisering i arbetet med brukaren. Förändringen innebär bland annat att
verksamheterna har en omsorgspedagog kopplad till sig som arbetar med det pedagogiska ledarskapet. Syftet
är att stärka stödassistenter, vårdbiträden och stödpedagoger i sitt arbete genom att ge verksamhetsnära
pedagogiskt stöd.
Till: Införandet av pedagogisk struktur i LSS-Bostäder för personkrets 1 och 2 syftar till en
kvalitetsförbättring och en professionalisering i arbetet med brukaren. Förändringen innebär bland annat
att verksamheterna har en omsorgspedagog kopplad till sig som arbetar med det pedagogiska ledarskapet.
Syftet är att stärka stödassistenter, vårdbiträden och stödpedagoger i sitt arbete genom att ge verksamhetsnära
pedagogiskt stöd. Införandet kommer att utvärderas i samverkan med fackliga företrädare
och arbetsmiljöaspekter återkopplas till funktionsstödsnämnden löpande.
Förändringsförslag 2
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Under rubriken "Kommunal hälso- och sjukvård (sidan 15, stycke 4) föreslås nämnden ändra:
Från: Rätt antal sjuksköterskor i tjänst är en förutsättning för att både på kort och lång sikt avveckla
extern bemanning. Ett rimligt antal enskilda patienter per legitimerad personal är förutsättningen för att
upprätthålla god patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö. Vid all utökning av övriga verksamheter inom
förvaltningen måste hänsyn tas även till eventuell utökning av antalet legitimerad personal.
Till: Rätt antal sjuksköterskor i tjänst är en förutsättning för att både på kort och lång sikt avveckla extern
bemanning. Ett rimligt antal enskilda patienter med hänsyn tagen till vårdtyngd per legitimerad
personal är förutsättningen för att upprätthålla god patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö. Vid all utökning
av övriga verksamheter inom förvaltningen måste hänsyn tas även till eventuell utökning av antalet legitimerad
personal.
Förändringsförslag 3
Under rubriken "Kompetensförsörjning" (sidan 16, stycke 7) föreslås nämnden ändra:

Från: Förändringen utgår ifrån kontinuitet, trygghet och kvalitet för brukarna, trygga och mer attraktiva
tjänster för medarbetare med heltid som norm samt en säker och ekonomiskt hållbar verksamhet.

Till: Förändringen utgår ifrån kontinuitet, trygghet och kvalitet för brukarna, trygga och mer attraktiva
tjänster för medarbetare med heltid som norm utan delade turer samt en säker och ekonomiskt hållbar
verksamhet."

Förändringsförslag 4
Under rubriken "Kompetensförsörjning" (sidan 17, sist i stycke 3) föreslås nämnden lägga till:
Såväl det individuella som det kollektiva behovet styr vilken kompetensutveckling som är aktuell.
Förändringsförslag 5
Under rubriken "Hälsofrämjande arbete för en god arbetsmiljö" (sidan 17, sist i stycke 7)
föreslås nämnden lägga till:
Under 2021 avser funktionsstödsförvaltningen genomföra en utredning om möjligheten till att införa
arbetstidsförkortning med bibehållen lön vid någon av nämndens verksamheter. Vid tidigare utredning
uppgick kostnaderna för införande av en arbetstidsförkortning på ett korttidsboende till cirka 3 600 tkr.
Förändringsförslag 6
Under rubriken "Digitalisering och välfärdsteknologi" (sidan 18, stycke 7) föreslås nämnden
ändra:

Från: Sex av teknikcoacherna har även gått en utbildning i AKK (Alternativ och kompletterande

kommunikation).

Till: Brukare i behov av AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) möts av teknikcoacher som
förstår och använder sig av brukarens kommunikationssätt.
Förändringsförslag 7
Under rubriken "Verksamhetsutveckling som medför effektivt resursutnyttjande" (sidan 18,
stycke 1) föreslås nämnden ändra:
Från: Implementeringen av en pedagogisk struktur och ett teambaserat arbetssätt inom LSS-bostäder bidrar
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till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna genom minskad sjukfrånvaro, tryggare anställningar i en
heltidsorganisation, färre hot- och våldssituationer.
Till: Implementeringen av en pedagogisk struktur och ett teambaserat arbetssätt inom LSS-bostäder syftar
till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna genom minskad sjukfrånvaro, tryggare anställningar i en
heltidsorganisation, färre hot- och våldssituationer.
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska göra följande förändringar i
funktionsstödsnämndens Budgetskrivelse 2021:
Förändringsförslag 8
Under rubriken "Befolkningsstruktur, boende och behov av utbyggnad" (sidan 11, sist i
stycke 2) föreslås nämnden lägga till:
Funktionsstödsnämnden ska dock fortsatt verka för en minskning av externa placeringar så att Malmöbor
främst får möjligheten att bo i Malmö.
Förändringsförslag 9
Under rubriken "Social samvaro, bryta isolering och meningsfull sysselsättning" (sidan 14, sist
i stycke 1) föreslås nämnden dels lägga till:
Inom ramen för detta behöver funktionsstödsnämnden arbeta tydligare med att motverka inlåsningseffekter och
trösklar till den reguljära arbetsmarknaden. (förändringsförslag 9.1)
Nämnden föreslås dels lägga till ett nytt stycke (efter stycke 1) som lyder:
Funktionsstödsnämnden ska även se över möjligheten till utökad valfrihet och alternativa
utförare/arbetsgivare i syfte att höja kvaliteten och uppnå jämlikhet och god arbetsmiljö för brukarna inom
ramen för insatsen Daglig verksamhet. (förändringsförslag 9.2)
Förändringsförslag 10
Under rubriken "Hälsofrämjande arbetet för en god arbetsmiljö" (sidan 17, efter stycke 3)
föreslås nämnden lägga till en ny rubrik med namnet "Systematiskt arbetsmiljöarbete". Under
denna rubrik föreslås nämnden lägga till:
Det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet är nödvändigt för att nämnden ska upprätthålla en
kvalitativ verksamhet, behålla sin personal och upprätthålla goda levnadsvillkor för de Malmöbor som får
tillgodosett sina rättigheter i vår förvaltning. Coronapandemin har därtill påvisat vikten av löpande
undersökning av smittrisker, basala hygienrutiner, arbets- och skyddskläder samt personlig skyddsutrustning.
Funktionsstödsnämnden behöver framöver prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet genom vidare
utbildningssatsningar för chefer och personal samt löpande uppföljning av riskundersökningar och åtgärder.
Ajournering

Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 20 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar bifall till Gustafssons (V) förändringsförslag 1, 2, 3, 4, 6 och 7 samt till
Anselmssons (M) förändringsförslag 8, 9.1 och 10 och att nämnden därefter godkänner
Budgetskrivelse 2021.
Bengt Persson (S) och Erik Hammarström (MP) instämmer i Kursars (L) förslag till
Budgetskrivelse 2021.
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Josefin Anselmsson (M) yrkar bifall till Gustafssons (V) förändringsförslag 1, 2, 4, 6 och 7
och att nämnden därefter godkänner Budgetskrivelse 2021.
Lars-Eric Nelderup (C) instämmer i Anselmssons (M) förslag till Budgetskrivelse 2021.
Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till Anselmssons (M) förändringsförslag 8 och 10 och att
nämnden därefter godkänner Budgetskrivelse 2021.
Stefan Claesson (SD) yrkar bifall till Anselmssons (M) förändringsförslag 8 och att nämnden
därefter godkänner Budgetskrivelse 2021.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns fyra (4) förslag till beslut gällande Budgetskrivelse 2021.
1. Kursars (L) förslag att godkänna Budgetskrivelse 2021 efter Gustafssons
(V) förändringsförslag 1, 2, 3, 4, 6 och 7 samt Anselmssons (M) förändringsförslag 8, 9.1
och 10.
2. Anselmssons (M) förslag att godkänna Budgetskrivelse 2021 efter de egna
förändringsförslagen (8 till 10) samt Gustafssons (V) förändringsförslag 1, 2, 4, 6 och 7.
3. Gustafssons (V) förslag att godkänna Budgetskrivelse 2021 efter de egna
förändringsförslagen (1 till 7) samt Anselmssons (M) förändringsförslag 8 och 10.
4. Stefan Claessons (SD) förslag att godkänna Budgetskrivelse 2021 med Anselmssons (M)
förändringsförslag 8.
Ordförande föreslår en beslutsgång där Kursars (L) förslag utgör huvudförslag. För att få
fram ett motförslag föreslår ordförande att nämnden först ställer Gustafssons (V) och
Claessons (SD) förslag mot varandra och att det förslag som får flest röster ställs därefter mot
Anselmsson (V) förslag för att utse ett motförslag till huvudförslaget (så kallad
kontrapropositionsordning).
Varje röstning sker genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen (en
och en) redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god demokratisk
ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
I första röstningsomgången utgör Gustafssons (V) förslag till budgetskrivelse 2021 "JA" och
Claessons (SD) förslag till budgetskrivelse 2021 "NEJ". I röstningen får Gustafssons (V)
förslag 1 röst och Claessons (SD) förslag 2 röster (10 röstberättigade avstår från att rösta).
(Röstresultat redovisas i bilaga 10)
Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att Claessons (SD) förslag till
budgetskrivelse 2021 ska ställas mot Anselmssons (M) förslag till budgetskrivelse 2021 för att
utse ett motförslag till huvudförslaget.
I andra röstningsomgången utgör Anselmsson (M) förslag till budgetskrivelse 2021 "JA" och
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Claesson (SD) förslag till budgetskrivelse 2021 "NEJ". I röstningen får Anselmssons (M)
förslag 4 röster och Claessons (SD) förslag 2 röster (7 röstberättigade avstod från att rösta).
(Röstresultat redovisas i bilaga 11)
Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att Anselmssons (M) förslag till
budgetskrivelse 2021 ska utgöra motförslag till huvudförslaget.
Ordförande finner att det återstår två förslag till beslut. Dels huvudförslaget att godkänna
Budgetskrivelse 2021 med de förändringar som Kursar (L), Persson (S) och Hammarström
(MP) förordar. Dels motförslaget att godkänna Budgetskrivelse 2021 med de förändringar
som Anselmsson (M) förordar.
I den avslutande röstningsomgången utgör huvudförslaget alternativ JA och motförslaget
alternativ NEJ. Vid röstningen får huvudförslaget 6 röster och motförslaget 4 röster. (3
röstberättigade avstod från att rösta).
(Röstresultat redovisas i bilaga 12)
Ordförande finner att nämnden därmed godkänner Budgetskrivelse 2021 med de
förändringar som Kursar (L), Persson (S) och Hammarström (MP) förordar, det vill säga
Gustafssons (V) förändringsförslag 1, 2, 3, 4, 6 och 7 och Anselmssons (M)
förändringsförslag 8, 9.1 och 10 och att nämnden med dessa godkänner Budgetskrivelse
2021.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Budgetskrivelse 2021
Förslag till - Budgetskrivelse 2021
Kommentarer från Kommunal inför Budgetskrivelse 2021
Kommentarer från Saco inför Budgetskrivelsen 2021
Kommentarer från Vårdförbundet inför Budgetskrivelse 2021
Kommentarer från Vision inför Budgetskrivelse 2021
Presentation FSN 200921 (§7) Budgetskrivelse 2021

Bilaga 7 - FSN 200921 (§110)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20200921
Ärende: FSN-2020-1166
Moderaterna och Centerpartiet gläds åt att vi fick in viktiga prioriteringar för våra partier
i årets budgetskrivelse. Dels avseende ambitionen att minska antalet externa
placeringar för LSS bostad, dels om att arbeta tydligare med att motverka
inlåsningseffekter i daglig verksamhet vilket nämnden tidigare ansett att man gjort
tillräckligt. Vi fick även in ett nytt avsnitt som berör systematiskt arbetsmiljöarbete vilket
är av hög prioritet för våra partier. När man lägger fokus på brukarkvalitet och tekniska
arbetstidslösningar så missar man ofta vikten av det systematiska arbetet som ska
förebygga arbetsmiljöproblem och säkerställa personalens välmående. Med ett sådant
tydligt medskick görs organisationen påmind om att nämnden sätter arbetsmiljön högt
på agendan. Detta är i sig en viktig nyckel för hög kvalitet.
Våra partier reserverar sig dock utifrån sina respektive budgetskrivelser i
Kommunstyrelsen där vi har en annan övergripande syn på hur man ska prioritera.
Både Moderaterna och Centerpartiet sätter de liberala värderingarna inom LSS
lagstiftningen högre än styrande partier. Vi står för jämlikhet även för malmöbor med
funktionsnedsättning där alternativa arbetsförmedlare, arbetsgivare och utförare
måste vara valbart även för den som har rättigheter enligt LSS. Om man är missnöjd
med sin situation måste man ha möjligheten att välja bort. Man måste alltid få samma
förutsättningar att påverka som alla andra.
Moderaterna och Centerpartiet föreslog att man skulle lägga till möjligheten att se över
ökad valfrihet och alternativa arbetsgivare i syfte att höja kvaliteten och uppnå
jämlikhet och god arbetsmiljö inom ramen för insatsen daglig verksamhet. Det blir än
mer skrämmande och problematiskt när nämnden som driver deltagarnas dagliga
verksamhet och arbetsmöjligheter anser att vi gör allt bäst själv. Den som är missnöjd
med våra förslag och verksamheter är fast enbart på grund av ideologin hos det parti
som styrt Malmö stad sedan LSS infördes. Även malmöbor med funktionsnedsättning
bör få vara fria individer.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)

Bilaga 8 - FSN 200921 (§110)
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Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 2020-09-21
Ärende: 7: FSN-2020-1166

Budgetskrivelse 2021

Vi Sverigedemokrater reserverade oss mot denna budgetskrivelse, med anledning av
alla på nämndsmötet tillagda vänsterformuleringar. I dess ursprungliga skick var den i
alla fall godtagbar.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________
Jeanette Persson (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga 9 - FSN 200921 (§110)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2020-09-21
Ärende: FSN-2020-1166

Ärende: 07. Budgetskrivelse 2021

Inledningsvis vill Vänsterpartiet understryka att vi anser funktionsstödsförvaltningens
verksamheter vara underfinansierade och grundbemanningen inom många
verksamheter är för låg. Det måste finnas en balans mellan krav och resurser för att
skapa förutsättningar för god kvalitet.

I april 2018 antogs en åtgärdsplan för budget i balans för 2018 och 2019 innehållandes
bland annat vakanssättning som följd. I juni 2018 tilldelades av kommunfullmäktige
funktionsstödsnämnden 60 000 tkr i tillfälligt utökat kommunbidrag för 2018 för att
finansiera ett prognostiserat underskott avseende personlig assistans. I februari 2020
beslutade kommunfullmäktige att fördela 55 000 tkr i kommunbidrag till stadens
socialnämnder varav en satsning på 17 000 tkr fördelades inom LSS och socialpsykiatri
200525. Utan dessa tillägg hade funktionsstödsnämndens ekonomiska bokslut sett helt
annorlunda ut under dessa år.
Vänsterpartiet finner det även anmärkningsvärt att när vi efterfrågar en siffra på hur
stort demografimedel som ansöks om att erhållas för 2021 så får vi inget svar. Som
politiker känner vi alltså inte till vilka medel som funktionsstödsnämden anser sig
behöva för år 2021 för att kunna bedriva verksamheten.

År efter år förlitar sig funktionsförvaltningen på bemanningsföretag för att upprätthålla
sjuksköterskebemanningen. Är efter år ses således hur privata företag dränerar Malmö
stad på miljoner av skattepengar och verksamheten går med kraftiga underskott. Även
externa placeringar LSS och ffa SoL går med stora underskott årligen och även här gör
privata företag vinst på allas vår gemensamma välfärd.

Bilaga 9 - FSN 200921 (§110)
25

Vänsterpartiet

Sjukskrivningstalen inom funktionsstödsförvaltningen är, procentuellt sett, högre än i
Malmö stad i övrigt. Alarm om dålig arbetsmiljö, oklar ledning, ohälsa hos medarbetarna
och hög personalomsättning kommer ifrån fackliga organisationer. Dessa alarm måste
naturligtvis leda till förändring.

Arbetet med heltid som norm skall fullföljas under 2021. Trots en ökning av antal
heltider ses en ökning av otryggare arbetsformer såsom exempelvis visstids- och
timanställningar. Det ses även en skillnad i vilka personalkategorier som fortsatt erbjuds
otryggare anställningar.
Funktionsstödsnämnden har tidigare utrett och ställt sig positiv till möjligheten att
införa en arbetstidsförkortning inom någon av nämndens verksamheter. Införandet
stoppades dock på högre nivå. Vänsterpartiet anser att det är dags att utreda
möjligheten till arbetstidsförkortning igen och yrkades således på att en skrivelse om
detta skulle inkorporeras i budgetskrivelse 2021.

Med glädje såg vi hur våra yrkanden om bland annat förtydligande kring vårdtyngd för
sjuksköterskor, slopandet av delade turer och att följa arbetsmiljöaspekter av införandet
av pedagogisk struktur bifölls men eftersom vårt yrkande om arbetstidsförkortning
avslogs reserverade vi oss.
Avslutningsvis vill Vänsterpartiet påpeka att LSS ledord om självbestämmande,
delaktighet, inflytande och jämlikhet riskeras att tillintetgöras i det fall
funktionsstödsnämnden inte erhåller erforderliga medel för 2021.

Malmö 2019-09-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 10 - FSN 200921 (§110)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-09-21

Paragraf: §110
Ärende:

Budgetskrivelse 2021, FSN-2020-1166

Röstlista:
Röstlista från första röstningsomgången - Gustafssons (V) mot Claessons (SD) förslag
Ledamot

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
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
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

X
X
2

10
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Bilaga 11 - FSN 200921 (§110)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-09-21

Paragraf: §110
Ärende:

Budgetskrivelse 2021, FSN-2020-1166

Röstlista:
Röstlista från andra röstningsomgången - Anselmssons (M) mot Claessons (SD) förslag
Ledamot

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
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
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4

X
X
2

7
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Bilaga 12 - FSN 200921 (§110)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-09-21

Paragraf: §110
Ärende:

Budgetskrivelse 2021, FSN-2020-1166

Röstlista:
Röstlista från avslutande röstningsomgången - Anselmssons (M) motförslag mot Kursars (L)
huvudförslag
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
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
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

4

X
X
3

28

29

§

111

Uppföljning Internkontrollplan 2020

FSN-2019-2579
Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2020 i samband med delårsrapport. Uppföljning av den
kommungemensamma granskningen Röjande av sekretess redovisas i en egen rapport till
kommunstyrelsen enligt anvisningar från stadskontoret.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapporten för Internkontrollplan 2020.
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

Stadskontoret får rapport för Röjande av sekretess via systemet Stratsys.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Uppföljning intern kontroll
Uppföljning internkontrollplan 2020 (delår)
Uppföljningsrapport Röjande av sekretess
Bilaga röjande av sekretess
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§

112

Lokalbehovsplan 2020 med plan för åren 2021 - 2035

FSN-2020-2188
Sammanfattning

Nämnden tar årligen fram en lokalbehovsplan som redogör för nuläge och framtida behov av
nyanskaffning respektive avveckling av lokaler inom funktionsstödsnämndens
verksamhetsområde.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2020 med plan för åren 2021-2035.
Reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 13)
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska återremittera Lokalbehovsplan 2021-2035
och ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag där utgångspunkten är att
gruppbostad enligt LSS 9§9 har maximalt fem boende per gruppbostad.
Roko Kursar (L) yrkar avslag till Gustafssons (V) återremissyrkande och att nämnden ska
behandla ärendet vid dagens sammanträde.
Ajournering

Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 5 minuter för politiska överläggningar.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden först behöver ta ställning till om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras till förvaltningen.
Ordförande föreslår att förslagen ställs mot varandra och att röstning sker genom att de som
röstar för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde säger "JA" och de som röstar på
att ärendet ska återremitteras svarar "NEJ".
Efter att ha ställt förslagen emot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att ärendet
ska hanteras vid dagens sammanträde med röstsiffrorna 12 mot 1.
(Röstresultat redovisas i bilaga 14)
Ordförande finner att det enbart återstår ett förslag till beslut, vilket är att godkänna
Lokalbehovsplan 2020 med plan för åren 2021 till 2035.
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.
Carin Gustafsson (V) avstår från att rösta i sakfrågan med hänvisning till det egna
återremissyrkandet.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut att
godkänna Lokalbehovsplan 2020 med plan för åren 2021-2035.
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Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Lokalbehovsplan 2020 med plan för åren 20212031
Förslag till - Lokalbehovsplan 2021-2035

Bilaga 13 - FSN 200921 (§112)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2020-09-21
Ärende: FSN-2020-2188

Ärende: 09. Lokalbehovsplan med plan för åren 2021-2035

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 även 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. När Funktionsstödsnämnden skickade
Funktionsstödsprogrammet på remiss var brukar- och anhörigorganisationerna tydliga;
de vill se framtidens LSS boenden byggde enligt socialstyrelsens rekommendationer på
tre till fem boende per gruppbostad.

I den förslagna lokalbehovsplanen utgås från en norm där gruppbostäder byggs med sex
boende. Vänsterpartiet yrkade därför att ärendet återremitterades för att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag där
utgångspunkten är att gruppbostad enligt LSS 9§9 har maximalt fem boende per
gruppbostad. När vårt återremissyrkande avslogs reserverade vi oss.
Malmö 2019-09-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 14 - FSN 200921 (§112)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-09-21

Paragraf: §112
Ärende:

Lokalbehovsplan 2020 med plan för åren 2021 - 2035, FSN-2020-2188

Röstlista
Röstlista gällande Gustafssons (V) återremissyrkande
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
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
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Jeanette Persson (SD), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
12

1

0
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§

113

Hyreskontrakt LSS-boende Hedmätaren 1

FSN-2019-1147
Sammanfattning

Nytt hyreskontrakt avseende en gruppbostad på fastigheten Hedmätaren 1
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner kontraktet gällande Hedmätaren 1 och ger nämndens
ordförande i uppdrag att skriva under avtalet.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 15)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 16)
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 200921 - Nytt hyreskontrakt gällande gruppbostad
Hedmätaren 1
Förslag till hyreskontrakt för Hedmätaren 1
Bilaga 1 - Indexklausul Hedmätaren 1
Bilaga 2 - Ritning hedmätaren 1
Bilaga 3 - Hyresrabatt Hedmätaren 1
Bilaga 4 - Gränsdraningslista Hedmätaren 1
Bilaga 5 - SBA gränsdragningaslista Hedmätaren 1
Visualisering gatuvy från rondell
Utemiljö Hedmätaren 1
Beslut FSN 191216 (§173) Informationsärende gällande LSS-boende Hedmätaren 1
inklusive särskilt yttrande (V)
Beslut FSN 190826 (§105) Hyreskontrakt LSS-boende Hedmätaren 1 inklusive
reservation (L) + (S) + (MP)

Bilaga 15 - FSN 200921 (§113)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200921
Ärende: FSN-2020-1147
Moderaterna och Centerpartiet är fullt införstådda med nämndens ansvar i att
tillgodose bostadsbehovet för malmöbor med rätt till bostad enligt LSS. Vi har också
full förståelse för att merkostnader tillkommer för särskilda anpassningar och våra
specifika tomtkrav vad gäller stimulianpassade omgivningar och miljöer.
Vad vi däremot inte förstår är hur Stadsfastigheter dels kan ha priser långt över
marknadsvärde, dels att man i detta fall hävdar att hyran inte är förhandlingsbar.
Utifrån nämndens ansvar att tillgodose rättigheten bostad enligt LSS placerar det oss
i en ganska pressad situation vilket successivt har gjort att denna typ av hyresnivåer
har blivit en norm i Malmö stad och för funktionsstödsnämnden.
Moderaterna och Centerpartiet tycker nu att det är hög tid att man börjar överväga
mervärdet i att nämnden skulle kunna spara hyrespengar till att satsa vidare på kvalitet
och goda levnadsvillkor för malmöbor med funktionsnedsättning genom förhandling
eller avtal med andra parter.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)

Bilaga 16 - FSN 200921 (§113)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-09-21
Ärende: FSN-2019-1147

Ärende: 10. Hyreskontrakt LSS-boende Hedmätaren 1

Så som påpekat i många tidigare särskilda yttranden och reservationer är det
Vänsterpartiets hållning att gruppbostad enligt 9§9 LSS bör vara byggd för 3–5 boende i
enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer (SOSFS 2002:9). I detta specifika fall
valde dock Vänsterpartiet att driva linjen att ett boende med maximalt 6 boende är
bättre än samlokaliserade gruppbostäder såsom föreslaget i det ursprungliga förslaget
på hur Hedmätaren 1 var tänkt att byggas samt den input som Vänsterpartiet fått i från
bland annat FUB Malmö.
Malmö 2019-09-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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§

114

Förslag till tomt för nytt LSS-boende

FSN-2020-2333
Sammanfattning

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

1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt projektering av ett LSS-boende i Sege Park.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 17)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 18)
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 200921 - Förslag till tomt för nytt LSS-boende
Karta Sege Park
Detaljplan Sege Park

Bilaga 17 - FSN 200921 (§114)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200921
Ärende: FSN-2020-2333
Moderaterna och Centerpartiet vill förtydliga att man i detta skede har begränsad
kunskap om boendets utformning. Våra partier välkomnar tanken med tomten då
projektet lär mynna ut till gemenskap och jämlikhet helt i syfte med LSS genom att
inkludera boendet bland många andra. Därtill utgör projektet en form av byggnation
som matchar stadens begränsade förutsättningar och framtida behov.
Dock vill vi redan i detta stadium påpeka att vi fortsatt tror att merparten individer lättare
uppnår målet med insatsen i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer varpå vi kommer
att förespråka 3-5 lägenheter framför 6. Detta baseras dock på individuella behov av
social gemenskap och deras sociala förutsättningar och inte byggnationen i sig.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)

Bilaga 18 - FSN 200921 (§114)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-09-21
Ärende: FSN-2020-2333

Ärende: 11. Förslag till tomt för nytt LSS-boende

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 även 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. När Funktionsstödsnämnden skickade
Funktionsstödsprogrammet på remiss var brukar- och anhörigorganisationerna tydliga;
de vill se framtidens LSS boenden byggde enligt socialstyrelsens rekommendationer på
tre till fem boende per gruppbostad. Vänsterpartiet driver således samma linje även om
våra yrkanden om att begränsa antalet boenden till fem i funktionstödsprogrammet
avslogs och ämnar fortsatt driva den linjen när detta ärende återkommer till
funktionsstödsnämnden för beslut.

Vänsterpartiet utgår även ifrån att en etisk checklista, såsom beslutat, bifogas nästa gång
ärendet når nämnden.
Malmö 2019-09-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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§

115

Fördjupad granskning av funktionsstödsnämndens
avvikelsehantering

FSN-2019-1836
Sammanfattning

Malmö stads stadsrevision genomförde under mars till juni 2019 en fördjupad granskning av
funktionsstödsnämndens och hälsa-, vård- och omsorgsnämndens avvikelsehantering. Syftet
med granskningen var att bedöma om avvikelsehanteringen i de båda nämnderna är
ändamålsenlig. Revisionens sammanvägda bedömning är att avvikelsehanteringen i hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödnämnden i huvudsak är ändamålsenlig.
Revisionen har dock identifierat ett antal förbättringsområden och rekommendationer för
nämnderna att säkerställa.
Funktionsstödsnämnden har i tidigare yttrande till Malmö stads stadsrevision lämnat en
handlingsplan för de åtgärder som förvaltningen vidtagit under 2019-2020. I detta
uppföljande yttrande redovisar förvaltningen åtgärdernas status och vilken effekt dessa hittills
haft i verksamheten. Yttrandet ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2020-10-01.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner det uppföljande yttrandet kring åtgärder till fördjupad
granskning av funktionsstödsförvaltningens avvikelsehantering.
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 punkten avbryts (ajourneras) sammanträdet i 10 minuter.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Fördjupad granskning av
funktionsstödsnämndens avvikelsehantering
Uppföljande yttrande till revisionen om avvikelsehantering i FSF
Beslut FSN 191127 (§160) Fördjupad granskning avvikelsehantering
Funktionsstödsnämndens yttrande gällande Fördjupad granskning av
avvikelsehantering (från FSN 191127)
Missiv
Presentation FSN 200921 (§12) Avvikelsehantering
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§

116

Projekt Antons hus

FSN-2020-1235
Sammanfattning

Den 25 maj 2020 fattade funktionsstödsnämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att
genomföra Fas 1 i enlighet med den projektplan för projekt Antons hus som presenterades
för nämnden, samt att återkomma till nämnden efter Fas 1 med en detaljerad projektplan
samt budget för Fas 2. Den nu redovisade rapporten presenterar resultaten av den utredning
av samarbetets förutsättningar som genomförts under Fas 1, samt beskriver ett förslag till
modell för samarbetet. Modellen är utformad med hänsyn till de juridiska och tidsmässiga
ramar som framkommit i utredningen och som beskrivs i rapporten. En detaljerad
projektplan för Fas 2 kommer att utarbetas om nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
utarbeta samarbetet i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Rapport fas 1 – Projekt Antons hus och uppdrar
förvaltningen att utforma samarbetet med den ekonomiska föreningen Antons hus i enlighet
med det förslag som presenteras i rapporten.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 19)
Stefan Claesson (SD) och Jeanette Persson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 20)
Yrkanden

Albin Schyllert (M) yrkar på att nämnden ska besluta:
1. Funktionsstödsnämnden godkänner Rapport fas 1 - Projekt Antons hus
2. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utforma samarbetet med den
ekonomiska föreningen Antons hus utan alternativet nybyggnation.
Roko Kursar (L) yrkar avslag till Schyllert förslag och att nämnden istället ska besluta i
enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Bengt Persson (S), Erik Hammarström (MP) och Carin Gustafsson (V) instämmer i Kursars
yrkande om att avslår Schyllert (M) förslag och istället besluta i enlighet med föreliggande
förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Schyllerts (M) förslag att
godkänna rapporten och uppdra åt förvaltningen att utforma samarbetet med den
ekonomiska föreningen Antons hus utan alternativet nybyggnation. Dels Kursars (L) förslag
att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut och därmed godkänna rapporten och
uppdrar förvaltningen att utforma samarbetet med den ekonomiska föreningen Antons hus i
enlighet med det förslag som presenteras i den.
Ordförande föreslår att förslagen ställs mot varandra och att rösning sker genom att de som
röstar Schyllerts (M) förslag till beslut säger "NEJ" och att de som röstar på Kursars (L)
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förslag till beslut säger "JA".
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutat i enlighet
med Kursars (L) förslag och därmed Rapport fas 1 – Projekt Antons hus och uppdrar
förvaltningen att utforma samarbetet med den ekonomiska föreningen Antons hus i enlighet
med det förslag som presenteras i rapporten med röstsiffrorna 7 mot 6.
(Röstbilaga redovisas i bilaga 21)
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Projekt Antons hus
Rapport fas 1 - Projekt Antons hus
Beslut och underlag från FSN 200525 gällande Projekt Antons hus
Presentation FSN 200921 (§13) Projekt Antons hus

Bilaga 19 - FSN 200921 (§116)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20200921
Ärende: FSN-2020-1235
Moderaterna och Centerpartiet föreslog Funktionsstödsnämnden att man skulle
fortsätta utforma samarbetet med den ekonomiska föreningen Antons hus utan
alternativet nybyggnation. Dels för att nybyggnation utgör en särskilt dyr kostnad för
malmöborna vilket inte är berättigat när det inte är en verksamhet vi har ett direkt behov
av och annat måste prioriteras men dels också för att man bör kunna finna alternativa
lösningar.
Även om vi tycker att projektet i sig är väldigt bra och viktigt handlar det också om att
nämnden är i stort behov av bostäder för malmöbor som väntat länge på boende samt
i stora behov av enskilda dagliga verksamheter för individer med särskilda behov av
anpassning. Utifrån detta tycker vi att potentiell nybyggnation vad gäller tomt och
extrakostnader bör prioriteras för detta syfte.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)

Bilaga 20 - FSN 200921 (§116)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 2020-09-21
Ärende: 13: FSN-2020-1235

Projekt Antons hus

Vi Sverigedemokrater ser detta som ett behjärtansvärt projekt. Dock måste vi konstatera att
förutsättningarna för dagen inte är optimala.
Att utarbeta och vidarearbeta projektet utan några som helst ekonomiska aspekter kan inte sägas
vara vettigt. Malmö stads och landets ekonomi är liksom allt annat drabbat av covid19 pandemin,
därför anser vi att alla måste agera därefter.
Vi kan inte sticka huvudet i sanden och låtsas som att finansieringen nog löser sig. Nämnden har ju
ett ansvar inför våra skattebetalare.
Bygga skulle bli för dyrt och inga lämpliga lokaliteter har hittills hittats. Därför yrkade vi avslag till att
fortsätta utreda i fas2.
Då vårt yrkande ej fann gehör reserverade vi oss

För Sverigedemokraterna Malmö

Stefan Claesson (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 21 - FSN 200921 (§116)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-09-21

Paragraf: §116
Ärende:

Projekt Antons hus, FSN-2020-1235

Röstlista:
Röstlista gällande Kursars (L) och Schyllerts (M) yrkanden i ärendet
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
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
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Jeanette Persson (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
6

0
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§

117

Utredning gällande radiosända nämndssammanträden under
den period som dessa hålls slutna på grund av
coronasituationen

FSN-2020-2338
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har, som hittills enda nämnd i Malmö stad, öppna sammanträden
där allmänheten inbjuds att medverka. Med anledning av coronasituationen har nämnden
beslutat att hålla slutna sammanträden där allmänheten inte ges möjlighet att medverka, detta
som ett sätt att minska risken för smittspridning. I samband med att beslutet förlängdes gavs
förvaltningen i uppdrag att utreda hur nämndens sammanträden kan sändas via lokalradio
under den period som sammanträdena hålls slutna på grund av coronaviruset. Förvaltningen
gavs i uppdrag att återkomma med en utredning, inklusive förslag till beslut, den 21
september 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen och kommer inte att gå vidare med
arbetet med att sända nämndens sammanträden via lokalradio under den period som
sammanträdena hålls slutna på grund av coronaviruset.
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 200921 - Utredning gällande radiosända
nämndssammanträden under den period som dessa hålls slutna på grund av
coronasituationen
Beslut FSN 200824 (§98) Slutna nämndsammanträden på grund av coronaviruset
samt utredningsuppdrag kring radiosända sammanträden
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§

118

Tillfällig förstärkning gällande medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) enligt 11 kap. 4 § i hälso- och
sjukvårdslagen (HSL 2017:30)

FSN-2018-1152
Sammanfattning

Enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) ska det, inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer, finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Funktionsstödsnämnden har
tidigare utsett Katarina Flyckt och Magdalena Jeppsson till medicinskt ansvariga
sjuksköterskor för nämndens ansvarsområde.
Med anledning av coronapandemin behöver det medicinska ansvaret vid behov kunna
förstärkas. Funktionsstödsnämnden utsåg därför i april de av Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden (HVON) utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskorna att, fram till och
den 30 september, vid behov kunna utföra uppgifter som åligger medicinskt ansvariga
sjuksköterskor inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. Motsvarande beslut
fattades av HVON. Funktionsstödsnämnden föreslås nu förlänga detta beslut till den 31
december 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser de av Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utsedda
medicinskt ansvariga sjuksköterskorna att vid behov utföra uppgifter som åligger medicinskt
ansvariga sjuksköterskor inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområden från och med
den 30 september till den 31 december 2020.
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

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (HVON)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Tillfällig förstärkning gällande medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) enligt 11 kap. 4 § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL
2017_30)
Beslut FSN 200427 (§50) Tillfällig förstärkning gällande medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) enligt 11 kap. 4 § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)

48

§

119

Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott

FSN-2018-1042
Sammanfattning

I maj 2020 utsåg funktionsstödsnämnden Bengt Persson (S) till ordinarie ledamot i
arbetsutskottet och Munir Niazi (S) till ersättare i arbetsutskottet till och med den 1 oktober
2020. Funktionsstödsnämnden behöver fatta ett nytt beslut om vilka som fortsatt ska sitta i
nämndens arbetsutskott, tillika myndighetsutskott, samt dessas inkallelseordning
(inkallelseordning framgår inom parantes efter de nominerade) till och med mandatperiodens
slut 2022-12-31.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser Bengt Persson, Socialdemokraterna (2) till ordinarie ledamot
i funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-10-01 till 2022-12-31.
2. Funktionsstödsnämnden utser Elin Kramer, Socialdemokraterna (4) till ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-10-01 till 2022-12-31.
Yrkanden

Bengt Persson (S) yrkar på att nämndens ska utse Elin Kramer (S) till ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-10-1 till 2022-12-31 (med
inkallelseordning 4).
Roko Kursar (L) instämmer i Perssons yrkande att utse Elin Kramer (S) till ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott.
Beslutsgång

Ordförande finner att de bara finns ett förslag till beslut vilket är att utse Bengt Persson (S)
till vidare ordförande i arbetsutskottet (inkallelseordning 2) och Elin Kramer (S) till ersättare i
arbetsutskottet (inkallelseordning 4) för perioden 2020-10-1 till 2022-12-31.
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 200921 - Val av ledamöter till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott (FSN-AU)
Funktionsstödsnämndens arbetsformer (FSN-2018-958)
Beslut FSN 200525 (§70) Val av ledamöter och ersättare till
funktionsstödsnämndens arbetsutskott
Beslut FSN 190114 §3 - Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott
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§

120

Funktionsstödsnämndens sammanträdestider 2021

FSN-2020-2337
Sammanfattning

Förslag till sammanträdesdatum och -tider för funktionsstödsnämnden 2021.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden fastställer följande sammanträdestider för
funktionsstödsnämndens sammanträden 2021, samtliga med starttid 09:00:
• Måndagen den 25 januari
• Måndagen den 22 februari
• Måndagen den 22 mars
• Måndagen den 26 april
• Måndagen den 24 maj
• Måndagen den 21 juni
• Måndagen den 23 augusti
• Måndagen den 20 september
• Måndagen den 25 oktober
• Måndag den 22 november
• Måndagen den 13 december
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 200921 - Funktionsstödsnämndens sammanträdestider
2021
Översikt FSN och FSN-AU 2021
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§

121

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











G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Inkommet från Kommunfullmäktige - Sammanträde på distans - förlängning av
medgivande, FSN-2020-927
Inkommet från Kommunfullmäktige - Förhandsbesked avseende valförslag och
avsägelser i bl.a. funktionsstödsnämnden
Inkommet från Kommunstyrelsen - Malmö stads handlingsplan för att förebygga
och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden, FSN-2020-2365
Inkommet från KS-AU - Beslut att utse tillförordnat förvaltningschef för
funktionstödsförvaltningen, FSN-2020-2450
Inkommet från KS-AU - Svar på remiss från Socialdepartementet - God och nära
vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020_19), FSN2020-1188
Inkommet från Miljönämnden - Uppföljning av policy för hållbart utveckling och
mat 2019, FSN-2020-920
Utgående till Socialstyrelsen - Ansökan statsbidrag till följd av sjukdomen covid19
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Protokoll förvaltningsrådet (FVR 202009-10)
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§

122

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.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Delegationsbeslut
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-09-21
Delegationsbeslut enligt LSS (Augusti 2020)
Delegationsbeslut enligt SoL (Augusti 2020)
Övriga anmälda delegationsbeslut under perioden
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§

123

Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

Tillförordnad förvaltningsdirektör informerar om följande
Förvaltningschef (tillika ekonomichef) Tarek Borg är sjukskriven och beräknas vara borta i
cirka fyra veckor. Under Borgs frånvaro har kommunstyrelsens arbetsutskott (KS-AU) utsett
Charlotte Widén Odder till tillförordnad förvaltningsdirektör för
funktionsstödsförvaltningen. Information om beslutet, och skälen till detta, har skickats ut till
förvaltningens chefer och representanter för samtliga partier i funktionsstödsnämnden.
Funktionsstödsförvaltningen har även kommit överens med tillträdande ekonomichef Annika
Gottfridsson om att hon ska påbörja sin anställning som ekonomichef en vecka tidigare än
beräknat, det vill säga redan från den 14 september 2020.
Coronasituationen inom förvaltningens verksamheter är fortsatt stabil med ett lågt antal
smittade/misstänkt smittade. Förvaltningen fortsätter dock att ha en aktiv beredskap genom
fortsatta kontinuerliga uppföljningsmöten och informationsutskick för att fortsatt följa
utvecklingen nära och skapa stabilitet och trygghet för förvaltningens verksamheter och
målgrupp.
Den senaste tiden har ett brukarärende där hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utför
hemtjänstinsatser men där även funktionsstödsförvaltningen har beviljade HSL-insatser samt
är ansvariga för myndighetsbeslutet uppmärksammats i media. De inblandade förvaltningarna
för samtal med brukarens juridiska ombud kring de beviljade insatserna och utförandet av
dessa.
I början av mandatperioden hölls utbildningar för nämndens förtroendevalda i relevanta
lagrum för funktionsstödsområdet såsom Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Sedan
mandatperiodens start har dock ett antal nya förtroendevalda valts in i nämnden. Av detta
skäl erbjuds nu ett nytt introduktionstillfälle måndagen den 12 oktober mellan 15:00 och
16:30 kring relevanta lagrum samt övergripande information kring regler och råd om mutor
och jäv där intresserade ledamöter och ersättare inbjuds medverka.
Funktionsstödsnämnden fastställde vid dagens sammanträde mötestider för 2021. Om man
kalenderinbjudningar till sammanträdena kan detta anmälas till nämndsekreteraren så skickar
denne ut sådana.

