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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 Josefin Anselmsson (M) till justerare. Justering ska ske
senast måndagen den 30 november 2020 klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om att bryta ensamheten och öka integrationen

FSN-2020-1553
Sammanfattning

I motionen föreslår John Roslund (M) och Tony Rahm (M) möjligheten att skapa
förutsättningar för ett boende där fokus är på att bryta ensamheten och öka integrationen
utifrån ett likartat koncept som Helsingborgshem gjort ska utredas. Funktionsstödsnämnden
anser att det är en god ambition att försöka hitta innovativa lösningar kring ensamhet,
bostadsbrist och integration och är därför positiv till förslaget.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag






3.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Remiss angående Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka integrationen
Förslag till - Yttrande gällande Remiss angående Motion av John Roslund (M) och
Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka integrationen
Motion av Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka integrationen
Följebrev - Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
att bryta ensamheten och öka integrationen
Ekonomisk rapport januari-oktober 2020
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FSN-2020-2715
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en ekonomisk rapport för perioden januarioktober 2020. Rapporten innehåller en kortare analys av förväntat resultat för året.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk rapport januari-oktober 2020.
Beslutsunderlag



4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Ekonomisk rapport januari-oktober 2020
Ekonomisk rapport januari till oktober 2020
Hantering av kvarvarande statsbidrag gällande
habiliteringsersättning

FSN-2020-2683
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen mottar på årsbasis statsbidrag från Socialstyrelsen för att
bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (så
kallad habiliteringsersättning). Funktionsstödsnämnden har använt dessa medel för att höja
habiliteringsersättning för brukare inom daglig verksamhet men kommer under 2020 inte att
fördela hela statsbidraget inom ramen för ordinarie månatlig ersättning. Då medel som inte
har förbrukats före den 31 december 2020 ska återbetalas behöver nämnden besluta om
hanteringen av kvarvarande statsbidrag.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att betala ut kvarvarande statsbidrag
för Habiliteringsmedel 2020 till brukare inom daglig verksamhet i december månad.
Beslutsunderlag



5.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Hantering av kvarvarande statsbidrag gällande
habiliteringsersättning
Granskning av hyresbetalningar

FSN-2020-2550
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat funktionsstödsnämndens, fritidsnämndens samt hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens hyresbetalningar. Den sammanfattande bedömningen är att
funktionsstödsnämndens interna kontroll avseende hyresbetalningar är tillräcklig men ett
yttrande efterfrågas gällande de åtgärder nämnden avser vidta med anledning av de
bedömningar och rekommendationer som redovisas i revisorskollegiet rapport. Det ska även
framgå när åtgärderna ska vara genomförda.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om Malmö
stadsrevisions granskning av hyresbetalningar.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till skrivelse till
kommunstyrelsen angående behovet av samordning för att kunna uppnå de
rekommendationer som revisorerna lämnar efter sin granskning av hyresbetalningar.
Beslutsunderlag






6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Granskning av hyresbetalningar
Förslag till - Yttrande gällande Granskning av hyresbetalningar
Brev till kommunstyrelsen med anledning av revisionens fördjupade granskning av
hyresbetalningar
Rapport - Fördjupad granskning Hyresbetalningar
Missiv - Granskning av hyresbetalningar
Avrop av medel för rekrytering av Malmöbor med funktionsvariation
i daglig verksamhet

FSN-2020-2870
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2020 under området ”Tillsammans för ett öppet och tryggare Malmö”
har kommunfullmäktige angett inriktningen att stadens förvaltningar ska öka rekryteringen av
Malmöbor med funktionsvariationer som idag har en plats i daglig verksamhet. Medel för
dessa anställningar ska avropas från kommunstyrelsen. Under 2020 har tre personer
rekryterats till funktionsstödsförvaltningen. Lönekostnaden för rekryterade medarbetare har
under 2020 uppgått till 84 922 som härmed avropas.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden avropar 84 922 kronor för 2020 för rekrytering av Malmöbor
med funktionsvariation inom daglig verksamhet.
Beslutsunderlag



7.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Avrop av medel för rekrytering av Malmöbor
med funktionsvariation i daglig verksamhet
Riktlinjer för ekonomisk styrning

FSN-2020-2714
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges budget för 2020 innehåller ett tillägg i Malmö stads riktlinjer för
ekonomi som innebär att nämnderna ska upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning.
Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till interna riktlinjer för ekonomisk
styrning.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden antar ”Riktlinjer för ekonomisk styrning” som interna riktlinjer
för ekonomisk styrning enligt förslag i ärendet.
Beslutsunderlag



8.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Riktlinjer för ekonomisk styrning
Funktionsstödsnämndens riktlinjer för ekonomisk styrning
Handläggningstider för insatser inom funktionsstödsnämndens
ansvarsområde 2019

FSN-2019-560
Sammanfattning

Ärendet innehåller en redovisning av handläggningstider på funktionsstödsförvaltningens
myndighetsenhet. Handläggningstiderna redovisas kvartalsvis så att nämnden ska kunna följa
utvecklingen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen kring handläggningsstider för insatser
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Beslutsunderlag



9.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Handläggningstider för insatser inom
funktionsstödsnämndens ansvarsområde, kvartal 3 2020
Handläggningstider kvartal 3 2020
Funktionsstödsnämndens delegationsordning

FSN-2018-1147
Sammanfattning

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att
nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom dess ansvarsområde. Syftet med
delegation är att avlasta nämnden genom att överföra beslutanderätt i en fråga till ett utskott,
en ledamot, en anställd underställd nämnden eller annan lämplig instans. I ärendet föreslås att
nämnden gör ett antal mindre förändringar i delegationsordningen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner den föreslagna förändringen och fastställer med detta
Funktionsstödsnämndens delegationsordning, version 2.5.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Funktionsstödsnämndens delegationsordning
Förslag till - Funktionsstödsnämndens delegationsordning, version 2.5
Delegationsordning för funktionsstödsnämnden version 2.4 - Reviderad 2020-06-22
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10.

Stiftelsen Fontänhuset Malmö ansöker om organisationsstöd för
verksamhetsåret 2021

FSN-2020-1414
Sammanfattning

Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete ansöker om bidrag på 6 800 000
kronor för 2021. Fontänhuset bedriver en verksamhet och utgör ett komplement till
kommunens insatser för personer med psykisk ohälsa. En förlängning av en avsiktsförklaring
har undertecknats mellan stiftelsen och funktionsstödsnämnden 2020, vilket innebär att
föreningen kommer att få bidrag 2021 till och med 2023, varpå en ny prövning görs.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden beviljar Stiftelsen Fontänhuset 6 800 000 kronor ur
funktionsstödsnämndens anslag för organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
2. Funktionsstödsnämnden begär att Fontänhuset ska inkomma till
funktionsstödsförvaltningen med två delrapporter under 2021.
Beslutsunderlag









11.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Fontänhuset ansöker om organisationsstöd för
2021
Beslut FSN 200615 - Förlängning av avsiktsförklaring långsiktig samverkan med
Fontänhuset ink. underskriven avsiktsförklaring
Fontänhusets ansökan om organisationsstöd avseende 2021
Årsmötesprotokoll samt konstituerande styrelsemöte 2020
Verksamhetsberättelse Fontänhuset 2019
Ekonomisk redovisning Fontänhuset 2019
Preliminär verksamhetsplan fär Fontänhuset 2021
Preliminär budgetplan Fontänhuset 2021
Föreningen Paraplyet i Malmö ansöker om organisationsstöd för
verksamhetsåret 2021

FSN-2020-1415
Sammanfattning

Föreningen Paraplyet i Malmö, en sammanslutning av organisationer inom
funktionsnedsättningsområdet, ansöker om 1 155 000 kronor för verksamhetsåret 2021. Sökt
belopp avser huvudsakligen lokal- och personalkostnader.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden beviljar 1 155 000 konor till Föreningen Paraplyet i Malmö för
verksamhetsåret 2021.
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Beslutsunderlag











12.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Föreningen Paraplyet Malmö ansöker om
organisationsstöd för verksamhetsåret 2021
Föreningen Paraplyet ansökan om organisationsstöd för 2021
Årmötesprotokoll 2020
Protokoll från föreningens konstituerande sammanträde 2020
Resultaträkning 2019
Balansräkning 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2019
Preliminär verksamhetsplan för 2021
Prelininär Budgetplan 2021
Ansökan om organisationsstöd för verksamhetsåret 2021

FSN-2020-1406
Sammanfattning

Ärendet omfattar ansökningar från 41 organisationer om organisationsstöd för
verksamhetsåret 2021. Det sammanlagda beloppet som organisationerna ansöker om uppgår
till cirka 7 miljoner. Summan som nämnden har avsatt till ändamålet uppgår till 4 866 000
kronor.
Totalt föreslås att 39 organisationer beviljas medel för verksamhetsåret 2021 enligt förslaget i
ärendet. En (1) organisation har efter ansökningsperioden återtagit sin ansökan och för en (1)
organisation föreslås avslag. Funktionsstödsförvaltningen föreslår att 4 708 000 kronor
fördelas till de 39 organisationerna. Funktionsstödsnämndens fastställda och reviderade
riktlinjer och prioriterade områden 2019-12-19 anger vilken typ av föreningar och
organisationer som ska prioriteras. Ansökningar från Stiftelsen Fontänhuset i Malmö och
Föreningen Paraplyet i Malmö hanteras i separata ärenden.
Förslag till beslut

1. 1. Funktionsstödsnämnden fördelar 4 708 000 kronor ur sitt anslag för organisationsbidrag
2021 inom funktionsstöd- och äldreområdet enligt förslaget i ärendet.
2. Funktionsstödsnämnden reserverar 158 000 kronor till oförutsedda händelser.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Anökan om organisationsstöd verksamhetsår
2021
Bilaga 1 - Grupp 1 - Fysisk funktionsnedsättning
Bilaga 1 - Grupp 2 - Intellektuell och psykisk funktiosnedsättning
Bilaga 1 - Grupp 3 - Äldre
Bilaga 1 - Grupp 4 - Nysökande organisationer
Bilaga 2 - Budgetförslag 2021
Bilaga 3 - Medlemslista 2019
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13.

Riktlinjer för stöd till organisationer inom funktionsstödsområdet i Malmö stad,
FSN-2020-1449
Riktlinjer för stöd till organisationer inom funktionsstödsområdet i Malmö stad Lättläst
Bilagor till ansökningar om organisationsstöd för verksamhetsåret
2021

FSN-2020-1406
Sammanfattning

I detta ärende återfinns de fullständiga ansökningarna från de organisationer som ansöker om
organisationsstöd för verksamhetsåret 2021 (förutom Stiftelsen Fontänhuset och Föreningen
Paraplyet som återfinns i egna ärenden).
Aktuell punkt utgör alltså inte en beslutspunkt utan finns enbart med då de enskilda
ansökningarna inte får plats i föregående ärende. Punkten kommer inte heller att återfinnas i
nämndens protokoll.
Beslutsunderlag



























Ansökan Astma- och allergiföreningen
Ansökan Bröstcancerföreningen
Ansökan DHR
Ansökan Dyslexiförbundet i Malmö
Ansökan Föreningen Idrott För Handikappade
Ansökan Hjärtlung
Ansökan Hörselskadades förening
Ansökan Malmö Fibromyalgiförening
Ansökan Neuroförbundet Malmö
Ansökan Njurförbundet
Ansökan Personskadeförbundet RTP
Ansökan Positiva Gruppen Syd
Ansökan Reumatikerföreningen Malmö
Ansökan RME Skåne
Ansökan Strokeföreningen
Ansökan Svenske
Ansökan Diabetesföreningen
Ansökan Synskadades Förening
Ansökan Tillgänglighetsgruppen
Ansökan Värnet
Ansökan Attention Malmö
Ansökan Austism- och aspergerföreningen
Ansökan Frisk och fri
Ansökan FUB
Ansökan Föreningen Grunden
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14.

Ansökan Föreningen SofiaKultur
Ansökan Lajvet
Ansökan Mind
Ansökan OCD-föreningen
Ansökan RFSU Malmö
Ansökan RSMH Mittpunkten Malmö
Ansökan Stilla koncernen
Ansökan Teater Psykbryt Friskvårdsteatern
Ansökan Dataklubben Äldre lär Äldre (OBS Återtagen)
Ansökan Malmö Anhörigförening MAF
Ansökan SeniorNet
Ansökan Äldrekontakt
Ansökan Antons hus
Ansökan Friskt
Ansökan Sinnen och perception
Ansökan Malmö Frivilliga Samhällsarbetare
Fördelning och utlysning av extra medel för organisationsstöd 2020

FSN-2020-2860
Sammanfattning

På Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2020 fattades beslut om att tilldela
funktionsstödsnämnden 7 500 000 kronor som en extra förstärkning av Malmö stads
organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet. Syftet är att stärka Malmös
föreningar och civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av Covid-19 pandemin, bryta
isoleringen hos Malmöborna samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i
staden.
Vid aktuellt sammanträde informerar förvaltningen om de principer som kommer att
tillämpas vid fördelningen av dessa extra medel för organisationsstöd 2020. Beslut om
fördelning fattas vid nämndens decembersammanträde.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag




15.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Information gällande Utlysning av extramedel för
organisationer inom funktionsstöds- och äldreområdet
Beslut från KF 2020-10-29 (§222) Delårsrapport 2020 Malmö stad beslut från
Kommunfullmäktige
Nulägesrapport gällande funktionsstöds- och
tillgänglighetssamordnare
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FSN-2020-1146
Sammanfattning

Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare är en relativt nyinrättad funktion inom
funktionsstödsförvaltningen men som har ett stadsövergripande uppdrag. I maj 2020
presenterades en nulägesrapport över funktionsstöd och tillgänglighet i Malmö stad samt
funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas inledande arbete. På aktuellt sammanträde
medverkar samordnarna och presenterar sig själva och sitt uppdrag.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag







16.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Nulägesrapport kring funktionsstöds- och
tillgänglighetssamordnare
Presentation FSN 201123 - Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare
Beslut FSN 200525 (§73) Nulägesrapport gällande funktionsstöds- och
tillgänglighetssamordnare
G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Nulägesrapport kring funktionsstöds- och
tillgänglighetssamordnare
Swecorapport - Underlag för Utveckling av en ny samordningsfunktion inom
Funktionsstödsförvaltningen
Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i
funktionsstödsnämnden gällande Systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM)

FSN-2020-2587
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 ”Systematiskt arbetsvistelse” i vilket man föreslår att nämnden ska ge förvaltningen en
rad uppdrag inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Nämndsinitiativet skickas direkt till funktionsstödsnämnden med det förslag till beslut som
föreslås i initiativet. Funktionsstödsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelsen lämnat kortare
kommentarer kring förslaget.
Moderaternas (M) och Centerpartiets (C) förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett introduktionsprogram
för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för respektive yrkesgrupp och sektion.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram eller öppna interna
utbildningar inom basal hygien och smittrisker i arbetsmiljön i samverkan med legitimerad
personal så att samtliga chefer kan boka in personal vid behov utifrån uppkomna risker.
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3. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa att all personal som
möter brukare i förvaltningens verksamheter har arbetskläder i det dagliga arbetet samt
skyddskläder och personlig skyddsutrustning efter behov.
4. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en övergripande
utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete för sektionschefer och deras medarbetare så
att samtliga får samma kunskap samtidigt.
5. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att löpande återkoppla till nämnden
avseende höga risker i arbetsmiljön på enhets- och sektionsnivå.
Beslutsunderlag





17.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Nämndsinitiativ gällande Systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM)
Nämndsinitiativ gällande Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Särskilt ytttrande (M) från FSN-AU 201112 (§240) Nämndsinitiativ från (M)+(C)
gällande Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Nämndsinitiativ från Miljöpartiet i funktionsstödsnämnden gällande
Nolltolerans för diskriminering av personal

FSN-2020-2767
Sammanfattning

Miljöpartiet (MP) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i
funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndsinitiativ. Nämndsinitiativet gäller
”Nolltolerans för diskrimineringen av personal” i vilket förslagsställaren föreslår att nämnden
ska ge förvaltningen ett antal uppdrag för att för hur kränkningar och hot och våld i tjänsten
hanteras när de riktas från brukare till personal.
Nämndsinitiativet skickas direkt till funktionsstödsnämnden med de förslag till beslut som
förslagsställarna framför i initiativet. Funktionsstödsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelsen
lämnar kortare kommentarer kring förslaget samt ett förslag på ärendehantering.
Miljöpartiets (MP) förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förvaltningen tar fram ett
regelverk och nolltoleranspolicy avseende kränkningar (som inte sker pga. sjukdomsbild eller
likande), samt informerar all personal, brukare och anhöriga om dess innehåll.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inrätta samordnare som stöttar
chef och medarbetare i dessa frågor.
3. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över rutiner för anmälan samt
säkerställa att utsatt personal får stöd under processen och återkoppling därefter.
4. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att samtliga arbetsgrupper ska gå
igenom verktyget Agera och få utbildning i hur det används.
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5. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förvaltningen ska inrätta rutin där
nämnden vid varje sammanträde får en sammanställning av inkomna anmälningar.
Beslutsunderlag




18.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Nämndsinitiativ gällande Nolltolerans för
diskriminering av personal
Nämndsinitiativ från Miljöpartiet i funktionsstödsförvaltningen - Nolltolerans för
diskriminering av personal
Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i
funktionsstödsnämnden gällande Extern granskning av tvångs- och
begränsningsåtgärder

FSN-2020-2861
Sammanfattning

Moderaterna (M) och Centerpartiet (C) har med rätt enligt 4 kap. 20§ kommunallagen väckt
ett ärende i funktionsstödsnämnden genom ett så kallad nämndsinitiativ. Nämndsinitiativet
gäller en ”Extern granskning av tvångs- och begränsningsåtgärder” i vilket man föreslår att
nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att köpa in en extern revision av skydds-, tvångs och
begränsningsåtgärder.
Nämndsinitiativet skickas direkt till funktionsstödsnämnden med de förslag till beslut som
förslagsställarna framför i initiativet. Funktionsstödsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelsen
lämnar kortare kommentarer kring förslaget samt ett förslag på ärendehantering.
Moderaternas (M) och Centerpartiets (C) förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt förvaltningen att köpa in en extern revisor av skydds-,
tvångs- och begränsningsåtgärder i funktionsstödsnämndens boenden och dagliga
verksamheter.
Beslutsunderlag






19.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Nämndsinitiativ gällande Extern granskning av
tvångs- och begränsningsåtgärder
Nämndsinitiativ gällande Extern granskning av tvångs- och begränsningsåtgärder
Utredningsuppdrag från FSN-AU 201015 - Kvalitet i det verksamhetsnära arbetet
Särskilt yttrande (M) från FSN-AU 201112 (§242) Nämndsinitiativ från (M)+(C)
gällande Extern granskning av tvångs- pch begränsningsåtgärder
Information gällande Finsamprojektet Make it: Work

FSN-2020-2339
Sammanfattning

Förvaltningen har tillsammans med Försäkringskassan ansökt, och beviljats medel, av Finsam
till projektet Make it: Work. Projektet sträcker sig från april 2020 till mars 2022 har som
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huvudmål att fler personer med insatsen daglig verksamhet (LSS 9 § 10) ska närma sig
arbetsmarknaden eller övergå i lönearbete.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





20.

G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Information gällande Make it: Work
Presentation FSN 201123 - Make it: work
Ansökan till Finsam - "Make it: Work" från förarbete till hållbart arbete,
funktionsstödsförvaltningen och Försäkringskassan (samt Finsams beslut), FSN2020-158
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 201123 - Inkomna, upprättade och utgående skrivelse
Inkommet från Kommunfullmäktige - Delårsrapport 2020 Malmö stad, FSN-20202956
Inkommer från Kommunfullmäktige - Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm, FSN-2020-2750
Inkommer från Kommunfullmäktige - Beslut - Valförslag och avsägelser, FSN2020-2955
Inkommet från Kommunstryelsen - Intern kontroll - Gemensamma
granskningsområden för verksamhetsåret 2021, FSN-2020-2862
Inkommet från Miljönämnden - Rapport om engångsartiklar av plast i Malmö,
FSN-2020-2852
Inkommet från Stadskontoret - Arvoden för förtroendevalda 2021
Inkommet från Stadskontoret - Malmö stads ärendehandbok 4.0, fastställd 2020-0924
Utgående från Funktionsstödsförvaltningen - Yttrande till KF gällande Revidering
av samarbetsplanen för Malmöandan, FSN-2020-2736
Utgående från Funktionsstödsförvaltningen - Yttrande gällande Utkast till
granskningshandling för Malmö stads översiktsplan, FSN-2020-2759
Utgående till förtroendevalda i funktionsstödsnämnden - Nytt datum för nämndens
planeringsdag med fokus Nämndsbudget 2021
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21.

Upprättat vid Funktionsstödsförvaltningen - Protokoll Förvaltningsråd FVR 202011-12
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





22.

Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Delegationsbeslut
Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-11-12 - Obs justeras
först 2020-11-19
Delegationsbeslut enligt LSS (oktober 2020)
Delegationsbeslut enligt SoL (oktober 2020)
Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

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

