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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-10-26 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Ordförande

Roko Kursar (L)

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga deltagare

Charlotte Widén Odder, tillförordnad förvaltningssdirektör
Jesper Salö, nämndsekreterare
Tarek Borg, förvaltningsdirektör
Personalföreträdare, Kommunal
Personalföreträdare, SACO
Personalföreträdare, Vision

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

Val av justerare

FSN-2019-2753
Sammanfattning

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

1. Funktionsstödsnämnden utser Albin Schyllert (M) till justerare. Justering ska ske senast
måndagen den 2 november 2020, klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt LSS
och assistansersättningen

FSN-2020-1941
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över remissen Översyn av insatser enligt LSS
och assistansersättningen. Utredningen innehåller förslag på förändringar i LSS-lagstiftningen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag






3.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Förslag till - Yttrande gällande Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, Del 1 & 2 (SOU 2018:88)
- LSS-utredning
Följebrev - Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Besked om förlängd svarstid
Remiss angående Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö
stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
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FSN-2020-1022
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över motion gällande att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten. Funktionsstödsnämnden hänvisar i
yttrandet till pågående arbete inom Malmö stad med att se över principer för
lokalbehovsplanen.
Utifrån det som framgår av yttrandet föreslår funktionsstödsnämndens arbetsutskott att
funktionsstödsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
(se bifogat beslut från FSN-AU 201015, §210)
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag







4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Motion från Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Förslag till - Yttrande gällande Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö
stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
Följebrev Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska
äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Beslut FSN 201015 (§210) Remiss angående Motion från Anders Andersson (V)
om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Remiss angående Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor

FSN-2020-2204
Sammanfattning

Förslag på inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad har
tagits fram. Funktionsstödsnämnden anser att det är bra att ett helhetsgrepp tagits kring de
aktuella sakområdena men att inriktningen i sin nuvarande form inte ger en tillräckligt tydlig
struktur och riktning för arbetet. Nämnden anser därför att inriktningen bör återremitteras
och utvecklas vidare för att kunna utgöra det stöd som krävs i arbetet med berörda områden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och anser därmed att förslag till inriktning
för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad bör återremitteras.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Remiss angående revidering av styrdokument för
hållbarhets- och rättighetsfrågor
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5.

Förslag till - Yttrande FSN 201026 Remiss angående revidering av styrdokument
för hållbarhets- och rättighetsfrågor
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS-AU) beslut 200810 § 449 - Revidering av
styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
Inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad
Rapport Sweco - Från perspektivträngsel till perspektivmöjligheter
Remissbrev nämnder Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Följebrev Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan
möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor
(SOU 2020:42)

FSN-2020-2382
Sammanfattning

Utbildningsdepartementets har fått i uppdrag att lämna förslag på hur elever kan få bättre
stödinsatser kopplade till lärmiljö och grupptillhörighet. Delbetänkande fokuserar på
kartläggningen av särskild undervisningsgrupp och resursskolor samt en översyn av
lagstiftningen för att undanröja eventuella hinder för dessa undervisningsformer och därmed
göra det lättare att få stöd.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed positiv till
utredningens slutsatser.
Beslutsunderlag






6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Remiss från Utbildningsdepartementet - En
annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor
Förslag till - Yttrande gällande Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan
möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor
En annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU
2020:42)
Följebrev - Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan
möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)
Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd

FSN-2020-2380
Sammanfattning

Tekniska nämnden skickar ut ett förslag till Modell för samverkansstöd på remiss till stadens
nämnder. Modellen handlar om hur tekniska nämnden i samverkan med andra relevanta
nämnder mer generellt kan stimulera, stötta och samordna samverkansprocesser i geografiskt
avgränsade områden.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag







7.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Remiss från Tekniska nämnden - Modell för
samverkansstöd
Förslag till - Yttrande gällande remiss från Tekniska nämnden - Modell för
samverkansstöd
Beslut - TN 200825 (§278) Modell för samverkansstöd
G-Tjänsteskrivelse TN 200825 Modell för samverkansstöd
Modell för samverkansstöd
Uppdaterat missiv med förlängd svarstid
Hyresavtal gällande LSS-boende Piloten 1 (Mölledal)

FSN-2020-2543
Sammanfattning

Nytt hyreskontrakt avseende två gruppbostäder Piloten 1 (Mölledal).
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner kontraktet gällande Piloten 1 och ger nämndens
ordförande i uppdrag att skriva under avtalet
Beslutsunderlag













8.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Hyresavtal gällande LSS-boenden Piloten 1
(Mölledal)
Beslut och tjänsteskrivelse FSN 191127 (§154) Fortsatt projektering gällande
Mölledal (Piloten 1) med reservationer från (M+C) och (V)
Hyreskontrakt Piloten 1
Momsrabatt Piloten 1
Indexbilaga Piloten 1
Gränsdragningslista Piloten 1
SBA Gränsdragninslista, Piiloten 1
Yttrande från LOPE gällande Piloten 1
Ritning Piloten 1 - Utemiljö
Ritning Piloten 1 - Plan 1
Ritning Piloten 1 - Plan 2
Ritning Piloten 1 - Plan3
Förslag till ny tomt för LSS-boende
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FSN-2020-2542
Sammanfattning

Förslaget gäller fortsatt tomtprojektering för en kommande nybyggnation av ett LSS-boende
med sex lägenheter med arbetsnamnet ”Västra Skrävlinge” på Västra Skrävlinge Kyrkoväg i
Jägersro.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag





9.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Förslag till ny tomt gällande nybyggnation LSSbostad
Översiktsbild gällande tomt för nytt LSS-boende
Karta gällande tomt för nytt LSS-boende
Inplaceringsskiss gällande tomt för nytt LSS-boende
Sjukfrånvarorapport tertial 2 2020

FSN-2020-2260
Sammanfattning

I ärendet ges en rapport med övergripande sjukfrånvarostatistik vid
funktionsstödsförvaltningen för tertial 2 2020.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Sjukfrånvarorapport tertial 2 2020.
Beslutsunderlag



10.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 Sjukfrånvarorapport tertial 2 2020
Sjukfrånvarorapport tertial 2
Arbetsskador och tillbud tertial 2 2020

FSN-2020-2261
Sammanfattning

I ärendet ges redovisas arbetsskador och tillbud på funktionsstödsförvaltningen tertial 2 2020.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av arbetsskador och tillbud, tertial 2
2020.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Arbetsskador och tillbud tertial 2 2020
Arbetsskador och tillbud tertial 2 2020
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11.

Uppföljning av Handlingsplan för genomförandet av heltid som
norm 2019–2021

FSN-2019-1021
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar
heltid. Under 2018 gjordes förberedelser på funktionsstödsförvaltningen utifrån de respektive
verksamheternas uppdrag och nämnden fastställde i mars 2018 en handlingsplan gällande
heltid som norm (FSN-2018-103). Insatserna under 2018 var huvudsakligen förberedande.
Av detta skäl fastställde nämnden i september 2019 en handlingsplan för genomförandet av
heltid som norm 2019-2021 (FSN-2019-1021).
Handlingsplanens mål följs upp kontinuerligt upp inom ramen för förvaltningens ordinarie
struktur men återrapporteras nu även som ett separat informationsärende.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag







12.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Uppföljning av Handlingsplan för genomförandet
av heltid som norm 2019-2021
Handlingsplan för genomförande av uppdraget heltid som norm 2019-2021
Beslut FSN 190923 (§122) Förslag till handlingsplan för genomförandet av heltid
som norm 2019–2021
Funktionsstödsnämndens handlingsplan gällande heltid som norm (Delmål 2018)
Malmö stads lokala handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar
heltid
Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i
funktionsstödsnämnden gällande Stödfamilj som korttidsvistelse

FSN-2020-2578
Sammanfattning

Moderaterna (M) och Centerpartiet (C) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt
ett ärende i funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndsinitiativ. Nämndsinitiativet
gäller ”Stödfamilj som korttidsvistelse” i vilket man föreslår att nämnden ska ge förvaltningen
i uppdrag att utreda hur man kan öka marknadsföringen av insatsen, hur utbildning och
support för stödfamiljer kan se ut samt hur detta fler stödfamiljer skulle påverka
förvaltningen ekonomiskt.
Nämndsinitiativ skickas direkt till funktionsstödsnämnden med det förslag till beslut som
föreslås i initiativet. Funktionsstödsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelsen lämnat kortare
kommentarer kring förslaget. Bifogas till ärendet görs även ett särskilt yttrande från
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Moderaterna som inkom vid arbetsutskottets beredning av ärendet.
(se beslut FSN-AU 201015, §219)
Moderaternas (M) och Centerpartiets (C) förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en
plan för ökad marknadsföring av insatsen stödfamilj.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med
förslag på hur utbildning och support för stödfamiljer kan se ut.
3. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en
ekonomisk prognos över potentiella kostnader och besparingar för en satsning på
stödfamiljer samt potentiell ökning av antalet stödfamiljer framför korttidsvistelse på
institution.
Beslutsunderlag





13.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Nämndsinitiativ gällande Stödfamilj som
korttidsvistelse
Nämndsinitiativ gällande Stödfamilj som korttidsvistelse
Beslut från FSN-AU 201015 (§219) Nämndsinitiativ från Moderaterna och
Centerpartiet i funktionsstödsnämnden gällande Stödfamilj som korttidsvistelse
inklusive ett särskilt yttrande från (M)
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2020-38
Sammanfattning

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

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







Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Inkomna, upprättade och utgående handlingar
Inkommet från Kommunfullmäktige - Remiss angående Motion från Emma-Lina
Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa
anställningsformen allmän visstid, FSN-2019-504
Inkommet från Kommunfullmäktige - Återrapportering budget 2018 – Utreda
förutsättningar för bättre politisk styrning och främjande av såväl hållbara som
innovationsupphandlingar, FSN-2020-2605
Inkommet Kommunfullmäktige - Upphörande med kommunal förteckning över
samt finansiering av begravningsförrättare vid borgerliga och konfessionslösa
begravningar, FSN-2020-2493
Inkommet från Kommunfullmäktige - Valförslag och avsägelser 2020-09-03, FSN2020-2498
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14.

Inkommet från Kommunfullmäktiges - Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1
§ SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader 2020, FSN-20201635
Inkommet från Moderaterna och Centerpartiet i funktionsstödsnämnden Nämndsinitiativ gällande Systemtiskt arbetsmiljöarbete (SAM), FSN-2020-2587
Utgående från funktionsstödsförvaltningen - Rapport över lagakraftvunna domar
som har gått funktionsstödsnämnden emot, samt föreläggande m.m. för 2020,
FSN-2020-2416
Utgående från funktionsstödsförvaltningen - Förvaltningsremiss gällande hantering
av allmänna handlingar, FSN-2020-2202
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Riktlinje för inköp vid pedagogiska
aktiviteter
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.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag












Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Delegationsbeslut
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-10-15 (OBS. justeras
201022)
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-09-23, inklusive yttrande till
IVO
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-06-24
Delegationsbeslut enligt LSS (september 2020)
Delegationsbeslut enligt SoL (september 2020)
Delegationsbeslut gällande anställningsärende (kvartal 1, 2 och 3 2020)
Delegationsbeslut gällande anställningens upphörande med mera (kvartal 1, 2 och 3
2020)
Delegationsbeslut gällande direktupphandlingar (kvartal 3 2020)
Övriga anmälda delegationsbeslut under perioden
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15.

Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

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

