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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-11-23 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) (medverkar digitalt)
Munir Niazi (S) (medverkar digitalt)
Erik Hammarström (MP) (medverkar digitalt)
Albin Schyllert (M) (medverkar digitalt)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Patrick Angelin (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt) §§155-157 ersätter Carin
Gustafsson (V)
Anfal Saad Mahdi (V) (medverkar digitalt) §§138-154 ersätter Carin
Gustafsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S) (medverkar digitalt) §§138-151
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt) §§138-154
Pethra Ängquist (S) (medverkar digitalt) §§138-153
Annika Råbrant (S) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt) §§138-154
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M) (medverkar digitalt)
Halid Osman (C) (medverkar digitalt) §§138-143
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt) §§138-150

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal) §§138-148
Annika Gottfridsson (ekonomichef) §§140-144
Nidal Aish (samordnare för organisationsstöd) §§147-151
Sara Makboul (enhetschef strategiska avdelningen) §§147-151
Ragnhild Törnquist (controller ekonomiavdelningen) §§147-151
Sara Torres (funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare) §151
Nils Karlsson (funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare) §151

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)
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Urban Funck (HR-chef) §152
Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-11-30

Protokollet omfattar

§§138-157
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ÄRENDELISTA
§138
§139
§140
§141
§142
§143
§144
§145
§146
§147
§148
§149
§150
§151
§152
§153
§154
§155
§156
§157

Ändring av dagordningen
Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att bryta
ensamheten och öka integrationen
Ekonomisk rapport januari-oktober 2020
Hantering av kvarvarande statsbidrag gällande habiliteringsersättning
Granskning av hyresbetalningar
Avrop av medel för rekrytering av Malmöbor med funktionsvariation i daglig
verksamhet
Riktlinjer för ekonomisk styrning
Handläggningstider för insatser inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde
Funktionsstödsnämndens delegationsordning
Stiftelsen Fontänhuset Malmö ansöker om organisationsstöd för verksamhetsåret
2021
Föreningen Paraplyet i Malmö ansöker om organisationsstöd för
verksamhetsåret 2021
Ansökan om organisationsstöd för verksamhetsåret 2021
Information om utlysning av extra medel för organisationsstöd 2020
Nulägesrapport gällande funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare
Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i funktionsstödsnämnden
gällande Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Nämndsinitiativ från Miljöpartiet i funktionsstödsnämnden gällande Nolltolerans
för diskriminering av personal
Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i funktionsstödsnämnden
gällande Extern granskning av tvångs- och begränsningsåtgärder
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Delegationsbeslut
Information från förvaltningen
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§

138

Ändring av dagordningen

På grund av tidsbrist utgår utlyst ärende 19: "Information gällande Finsamprojektet
Make it: Work" (FSN-2020-2339) från dagens sammanträde.
Ärendet återkommer till nämnden vid ett senare tillfälle.
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§

139

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och föreslår därmed kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Reservationer och särskilda yttranden

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 1)
Yrkanden

Patrick Angelin (SD) yrkar på att nämnden ska avslå föreliggande förslag till yttrande
och nämnden istället föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande och att nämnden därmed
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Kursars (L) förslag att godkänna
det föreliggande förslaget till yttrande och därmed föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen, dels Angelins (SD) förslag att avslå det föreliggande förslaget till yttrande och
istället föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att röstning
sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt
ställningstagande genom att säga "JA" och de vill rösta Kursars (L) förslag till beslut
och "NEJ" om de vill rösta Angelins (SD) förslag.
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L) förslag att bifalla föreliggande förslag till yttrande med röstsiffrorna
11 mot 2 och att nämnden därmed föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
(Röstresultat framgår i bilaga 2)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag






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

Bilaga 1 - FSN 201123 (§139)
7

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

Bilaga 2 - FSN 201123 (§139)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-11-23

Paragraf: §139

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att bryta
ensamheten och öka integrationen, FSN-2020-1553
Ärende:

Röstlista gällande Motion fråm Moderaterna om att bryta ensamhet och öka integrationen
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
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anfal Saad Mahdi (V), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
11

2

0
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§

140

Ekonomisk rapport januari-oktober 2020

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk rapport januari-oktober 2020.
Särskilda yttranden

Anfal Saad Mahdi (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 3)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande redogör för sig för sitt
ställningstagande för att säkerställa god demokratisk ordning.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner Ekonomisk rapport januari-oktober 2020.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Ekonomisk rapport januari-oktober 2020
Ekonomisk rapport januari till oktober 2020

Bilaga 3 - FSN 201123 (§140)
10

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-11-23
Ärende FSN-2020-2715
Ärende: 03. Ekonomisk rapport januari-oktober 2020
Vänsterpartiets vision är ett jämlikt, jämställt, diskrimineringsfritt och tillgängligt
Malmö. Vårt mål är att skapa ett hållbart samhälle som erbjuder medborgarna goda
levnadsvillkor och arbetstagarna trygga arbetsvillkor. Vi vill att ekonomiska medel
fördelas utifrån behov. I vänsterpartiets Malmö kan alla människor leva, inte bara
överleva.
Vänsterpartiet har tagit del av en välskriven ekonomisk rapport och uppskattar de
förändringar som gjorts 2020 jämfört med tidigare år. Vi kan nu se hur ekonomiska
medel fördelas över funktionsstödsförvaltningens avdelningar till skillnad från
funktionsstödsnämndens budget de två senaste året.
Vänsterpartiet 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. Privata aktörer har sämre villkor för anställda
och vinstjakten leder till sämre kvalitet för brukarna. Vinst som görs, återinvesteras inte i verksamheten utan går till aktieutdelningar, uppköp av andra verksamheter och VD-löner. Kvinnors underavlönade arbete ger vinster åt ägarna, som för
det mesta är män. Vinstintresset gör dessutom att privata aktörer är sämre på att
ställa om till hållbara lösningar som krävs för att stoppa klimatförändringarna.
Funktionsstödsförvaltningen har vid ett upprepat antal tillfällen noterat brister i
kvalitet inom den egna förvaltningen men insynen och åtgärderna i privata aktörers
arbete med t.ex. kvalitet, kompetensutveckling och rekrytering är allt som oftast
betydligt mer bristfällig.
Vänsterpartiets ambition är istället en förbättrad arbetsmiljö med högre grundbemanning, trygga anställningar, heltid som norm, arbetstidsförkortning, god kompetensutveckling och mer inflytande på arbetsplatsen för arbetstagarna. Försämrade
villkor för arbetstagarna kommer att leda till försämringar för alla de Malmöbor
som bor på LSS Boende.

Bilaga 3 - FSN 201123 (§140)
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Vänsterpartiet
Enligt t.ex. fackförbundet Kommunals rapport ”Så mycket bättre” (2018) har anställda inom Kommunals avtalsområde hos privata utförare lägre löner, lägre personaltäthet, lägre andel tillsvidareanställda, fler deltidstjänster, färre med rätt kompetens jämfört med offentlig sektor. Personal upplever sig mindre nöjda, ha
mindre inflytande och vara mindre motiverade på sitt arbete.
År efter år förlitar sig funktionsförvaltningen på bemanningsföretag för att upprätthålla sjuksköterskebemanningen. År efter år ses således hur privata företag dränerar Malmö stad på miljoner av skattepengar och verksamheten går med underskott.
Skattepengar som bör användas inom den egna verksamheten, där de hör hemma.
Även externa placeringar LSS och SoL går med stora underskott årligen och även
här gör privata företag vinst på allas vår gemensamma välfärd.
Införandet av heltid som norm har fördröjts trots att vi har haft en lång framförhållning till att implementera arbetet inom verksamheten. 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. Därför är det särskilt viktigt att arbetet med heltid som norm prioriteras
och fullföljs under 2021.
Funktionsstödsnämndens ekonomiska utfall för perioden januari-oktober visar en
positiv budgetavvikelse det är dock värt att notera att det prognostiserade överskottet är direkt beroende av att funktionsstödsnämnden beviljas ett utbetalt
statsbidrag för ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen Covid19. Därför är det viktigt att inför nästa års budgetplanering inte planera utifrån förväntan att beviljas
ett stadsbidrag. Vi ser en risk med att nämndens budget hamnar i obalans vid försening av utbetalt stadsbidrag eller vid uteblivet stadsbidrag.
Malmö 2020-11-27
Anfal Mahdi
Carin Gustafsson

Med instämmande av
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§

141

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.
Beslut

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

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 4)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 5)
Yrkanden

Stefan Claesson (SD) yrkar på att nämnden ska avslå föreliggande förslag till beslut och
därmed inte betala ut kvarvarande statsbidrag för Habiliteringsmedel 2020 till brukare inom
daglig verksamhet i december månad.
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska bifalla föreliggande förslag till beslut och därmed
betala ut kvarvarande statsbidrag för Habiliteringsmedel 2020 till brukare inom daglig
verksamhet i december månad.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Kursars (L) förslag att godkänna
det föreliggande förslaget till beslut och därmed betala ut kvarvarande statsbidrag för
Habiliteringsmedel 2020 till brukare inom daglig verksamhet i december månad, dels
Claessons (SD) förslag att avslå föreliggande förslag till beslut och därmed inte betala ut
kvarvarande statsbidrag för Habiliteringsmedel 2020 till brukare inom daglig verksamhet i
december månad.
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att röstning
sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt
ställningstagande genom att säga "JA" och de vill rösta Kursars (L) förslag till beslut
och "NEJ" om de vill rösta Claessons (SD) förslag. Ordförande finner att nämnden
godkänner föreslagen beslutsgång.
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Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslut i
enlighet med Kursars (L) förslag till beslut med röstsiffrorna 11 och mot 2 och att nämnden
därmed betalar ut kvarvarande statsbidrag för Habiliteringsmedel 2020 till brukare inom
daglig verksamhet i december månad
(Röstresultat framgår i bilaga 6)
Beslutsunderlag



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

Bilaga 4 - FSN 201123 (§141)
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Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Bilaga 5 - FSN 201123 (§141)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20201123
Ärende: FSN-2020-2683
Funktionsstödsnämnden mottar statsbidrag i syfte att bibehålla eller höja en låg
habiliteringsersättning för dem som deltar i daglig verksamhet.
Funktionsstödsnämnden har i detta fall valt att betala ut kvarvarande statsbidrag
under december månad.
Habiliteringsersättningen är inte reglerad men är samtidigt ett sätt att stimulera den
enskilde att delta i verksamheten. En ersättning som betalas ut i efterhand är dock
inte något stimulansmedel per tillfälle men kan säkert vara en morot för att delta i
verksamheten även nästa år. Däremot så kan vi inte veta om statsbidraget kommer
kvarstå eller om det är möjligt att betala ut det på samma sätt årligen vilket självklart
även är anledningen till att man inte lägger ut det på dagpengen.
Vad vi vill lyfta med i detta ärende är individens förutsättningar för
habiliteringsersättningen. Oavsett stimuli så har inte alla malmöbor samma
förutsättningar att delta. Dessa förutsättningar, som sannolikt är kopplade till
funktionsnedsättningen, påverkar då även fördelningen av detta medel genom att
den som inte klarar delta lika mycket, eller inte har fått ett lika omfattande
beslut/genomförandeplan, får mindre. Det kan vara rätt men det medför också höga
krav på oss som ansvariga politiker för att vi inte ska bidra till ytterligare ojämlikhet
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) Ursula Larsson (M)

Bilaga 6 - FSN 201123 (§141)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-11-23

Paragraf §141

Ärende:

Hantering av kvarvarande statsbidrag gällande habiliteringsersättning, FSN-2020-2683

Röstlista gällande Hantering av kvarvarande statsbidrag gällande habiliteringsersättning
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
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anfal Saad Mahdi (V), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
11

2

0
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§

142

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.
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.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande redogör för sig för sitt
ställningstagande för att säkerställa god demokratisk ordning.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Malmö stadsrevisions granskning av hyresbetalningar samt förvaltningens förslag till skrivelse
till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







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
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§

143

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 kronor som härmed avropas.
Beslut

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

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande redogör för sig för sitt
ställningstagande för att säkerställa god demokratisk ordning.
Ordförande finner att en enig nämnd avropar 84 922 kronor för 2020 för rekrytering av
Malmöbor med funktionsvariation inom daglig verksamhet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



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

144

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden antar ”Riktlinjer för ekonomisk styrning” som interna riktlinjer
för ekonomisk styrning enligt förslag i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden

Anfal Saad Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 7)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 8)
Yrkanden

Anfal Saad Mahdi (V) yrkar på att nämnden ska göra följande tillägg i Riktlinjer för
ekonomisk styrning:
Nämnden ska fatta beslut om de ekonomiska ramarna för varje del av verksamheten inom förvaltningen.
Förändringar av dessa ramar kan under året endast göras av nämnden.
Ajournering

Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 15 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning

Roko Kursar (L) yrkar avslag till Saad Mahdis (V) föreslagna tillägg.
Bengt Persson (S), Josefin Anselmsson (M), Lars-Eric Nelderup (C) och Patrick Angelin
(SD) instämmer i Kursars (L) avslagsyrkande gällande Saad Mahdis (V) föreslagna tillägg.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Kursars (L) förslag att godkänna
det föreliggande förslaget till beslut och därmed godkänna ”Riktlinjer för ekonomisk
styrning” som interna riktlinjer för ekonomisk styrning enligt förslag i ärendet, dels Saad
Mahdis (V) förslag att efter det egna tillägget godkänna ”Riktlinjer för ekonomisk styrning”
som interna riktlinjer för ekonomisk styrning enligt förslag i ärendet
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att röstning
sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt
ställningstagande genom att säga "JA" och de vill rösta Kursars (L) förslag till beslut
och "NEJ" om de vill rösta Saad Mahdis (V) förslag.
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.

20

Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslut i
enlighet med Kursars (L) förslag med röstsiffrorna 12 mot 1 och att nämnden därmed antar
föreliggande förslag till ”Riktlinjer för ekonomisk styrning” som interna riktlinjer för
ekonomisk styrning enligt förslag i ärendet.
(Röstresultat framgår i bilaga 9)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Riktlinjer för ekonomisk styrning
Funktionsstödsnämndens riktlinjer för ekonomisk styrning

Bilaga 7 - FSN 201123 (§144)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 201123
Ärende: FSN-2020-2714
Ärende: 7. Riktlinjer för ekonomisk styrning
Funktionsstödsförvaltningen tog fram ett välskrivet förslag till interna riktlinjer för
ekonomisk styrning. Förvaltningens förslag till beslut var att anta de ”Riktlinjer för
ekonomisk styrning” som interna riktlinjer för ekonomisk styrning enligt förslag i
ärendet. Vänsterpartiet Malmö välkomnade förvaltningens förslag till beslut men
yrkade på att lägga till meningen:
" Nämnden ska fatta beslut om de ekonomiska ramarna för varje del av
verksamheten inom förvaltningen. Förändringar av dessa ramar kan under året
endast göras av nämnden. "
Syftet med vårt yrkande var framförallt att vi som förtroendevalda i nämnden
själva ska kunna fatta beslut om de ekonomiska ramarna för varje del av
verksamheten inom förvaltningen. Vi vill även att förändringen av dessa ramar
endast kan göras av nämnden under året. För att kunna bestämma hur resurserna
omfördelas inom våra olika avdelningar är det viktigt att vi ska få siffror på hur
omfördelningen ser ut inom vår verksamhet.
Det är även viktigt med vårt förslag kring ekonomisk styrning för att säkerställa att
de insatser som vi ansvarar för som socialnämnd faktiskt genomförs och är av god
kvalitet i enlighet med kommunallagen. Vi vill att vi förtroendevalda inom
nämnden skall få kännedom om man inom förvaltningen avser att flytta pengar från
en avdelning till en annan och att beslutet ska ligga på oss politiker. Det är särskilt
viktigt eftersom vi har det yttersta ansvaret för att säkerställa kvalitén på de
insatser som vi ansvarar för. Vidare öppnar det upp för en detaljerad styrning där
vi som politiker får större insyn och inflytande över vad som händer inom vår
verksamhet. I enlighet med LSS lagstiftningen och Socialtjänstlagen har vi som
förtroendevalda ansvar över att verksamheten skall vara av god kvalitet. Vi har även
ansvar för att kvalitén inom verksamheten skall systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras. Därför är det viktigt att vi faktiskt får kännedom kring de
ekonomiska ramarna inom varje del av vår verksamhet och samtidigt får kännedom
om förvaltningen avser att genomföra några större förändringar av dessa ramar. Dels
för att säkerställa kvalitén inom vår verksamhet och dels för att få insyn i vår
ekonomi.

Bilaga 7 - FSN 201123 (§144)
22

Vänsterpartiet

Malmö 2020‐11‐27

Anfal Mahdi
Med instämmande av
Carin Gustafsson

Bilaga 8 - FSN 201123 (§144)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20201123
Ärende: FSN-2020-2714
Vänsterpartiet framförde ett tilläggsyrkande i syfte att Funktionsstödsnämnden skulle
reglera stora förflyttningar av budgetmedel vilket Moderaterna och Centerpartiet först
ställde sig bakom. Där inkom då kritik från förvaltningen mot att yrkandet inte öppnade
upp för gällande lagstiftning och regelverk. Vi yrkade då på att justera Vänsterpartiets
yrkande utifrån detta vilket Vänsterpartiet kunde jämka sig med. Då lyfte förvaltningen
istället problematik med akuta behov av medel och flexibilitet som idag regleras via
delegationsordning varpå vi drog tillbaka vårt yrkande.
Moderaterna och Centerpartiet anser helt enkelt att andemeningen i Vänsterpartiets
yrkande är bra då nämnden behöver besluta om förflyttningar av stora summor
skattemedel utifrån att ansvaret är vårt. Däremot måste förvaltningen också kunna ha
flexibilitet för akuta individärende samt att lagstiftning och kommunala reglemente
måste upprätthållas. Utifrån detta ser vi att yrkandets styrning kanske snarare hör
hemma inom delegationsordningen och inte under detta ärende.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 9 - FSN 201123 (§144)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-11-23

Paragraf §144

Ärende:

Riktlinjer för ekonomisk styrning, FSN-2020-2714

Röstlista gällande Riktlinjer för ekonomisk styrning
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
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anfal Saad Mahdi (V), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

Nej

Avstår

X
1

0
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§

145

Handläggningstider för insatser inom funktionsstödsnämndens
ansvarsområde

FSN-2019-560
Sammanfattning

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

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

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande redogör för sig för sitt
ställningstagande för att säkerställa god demokratisk ordning.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner redovisningen kring handläggningstider för
insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Beslutsunderlag




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

26

§

146

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.
Beslut

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

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande redogör för sig för sitt
ställningstagande för att säkerställa god demokratisk ordning.
Ordförande finner att en enig nämnd 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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§

147

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden återremitterar ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att
komplettera ärendet med de två skriftliga verksamhetsrapporter som Fontänhuset ska
inkomma med i enlighet med den avsiktsförklaring som funktionsstödsnämnden tecknade
med föreningen i juni 2020.
Särskilda yttranden

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se
Bilaga 10)
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska återremittera ärendet och uppdra förvaltningen att
komplettera detta med de två skriftliga verksamhetsrapporter som Fontänhuset ska inkomma
med i enlighet med den avsiktsförklaring som funktionsstödsnämnden tecknade med
föreningen i juni 2020.
Bengt Persson (S), Josefin Anselmsson (M), Lars-Eric Nelderup (C) Patrick Angelin (SD),
Erik Hammarström (MP) och Anfal Saad Mahdi (V) instämmer i Kursars (L)
återremissyrkande.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande redogör för sig för sitt
ställningstagande för att säkerställa god demokratisk ordning.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med Kursars (L) förslag och att
nämnden därmed återremitterar ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att
komplettera ärendet med de två skriftliga verksamhetsrapporter som Fontänhuset ska
inkomma med i enlighet med den avsiktsförklaring som funktionsstödsnämnden tecknade
med föreningen i juni 2020.
Beslutsunderlag





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
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Årsmötesprotokoll samt konstituerande styrelsemöte 2020
Verksamhetsberättelse Fontänhuset 2019
Ekonomisk redovisning Fontänhuset 2019
Preliminär verksamhetsplan fär Fontänhuset 2021
Preliminär budgetplan Fontänhuset 2021

Bilaga 10 - FSN 201123 (§147)
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•

•

•
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§

148

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.
Beslut

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

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se
Bilaga 11)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande redogör 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
och därmed beviljar 1 155 000 konor till Föreningen Paraplyet i Malmö för verksamhetsåret
2021.
Beslutet skickas till

Föreningen Paraplyet i Malmö
Beslutsunderlag












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

Bilaga 11 - FSN 201123 (§148)
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§

149

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.
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.
Särskilda yttranden

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se
Bilaga 12)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande redogör 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
och därmed fördelar 4 708 000 kronor ur sitt anslag för organisationsbidrag 2021 inom
funktionsstöd- och äldreområdet enligt förslaget i samt reserverar 158 000 kronor till
oförutsedda händelser.
Beslutet skickas till

Sökande organisationer
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
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Bilaga 3 - Medlemslista 2019
Riktlinjer för stöd till organisationer inom funktionsstödsområdet i Malmö stad,
FSN-2020-1449
Riktlinjer för stöd till organisationer inom funktionsstödsområdet i Malmö stad Lättläst

Bilaga 12 - FSN 201123 (§149)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-11-23
Ärende: 12, FSN-2020-1406

Sverigedemokraterna anser att ansökan från RFSU om Cafékväll inte skall betalas ut. RFSU
Malmö har ansökt om 10,000 SEK som kan anses som en liten summa, men, RFSU Malmö
har en omsättning på 6 354 006 SEK och lönekostnader på 4 535 269 fördelat på 8 personer.
Sverigedemokraterna anser att en Cafékväll för intellektuell funktionsnedsättning bör ingå i
de bidragspengar som RFSU fått från Malmö stad.

Sverigedemokraterna yrkade avslag till bidraget för RFSU:s Cafékväll. Då vårt yrkande inte
fick bifall har vi valt att inkomma med ett särskilt yttrande i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö,

Patrick Angelin (SD)

Stefan Claesson (SD)

Jane Olin (SD)

Jeanette Persson (SD)

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

150

Information om 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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se
Bilaga 13)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande redogör för sig för sitt
ställningstagande för att säkerställa god demokratisk ordning.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner informationen.
Beslutsunderlag




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

Bilaga 13 - FSN 201123 (§150)
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§

151

Nulägesrapport gällande funktionsstöds- och
tillgänglighetssamordnare

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande redogör för sig för sitt
ställningstagande för att säkerställa god demokratisk ordning.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner informationen.
Beslutsunderlag







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
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§

152

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att löpande återkoppla till nämnden
avseende höga risker i arbetsmiljön på enhets- och sektionsnivå.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 14)
Yrkanden

Josefin Anselmsson (M) yrkar bifall till samtliga förslag som Moderaterna och Centerpartiet
framför i nämndsinitiativet, det vill säga:
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.
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.
Bengt Persson (S) yrkar avslag till Moderaternas och Centerpartiets förslag nummer 1, 2, 3
och 4 samt bifall till förslag nummer 5, det vill säga:
5. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att löpande återkoppla till nämnden avseende höga
risker i arbetsmiljön på enhets- och sektionsnivå.
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Roko Kursar (L) instämmer i Perssons (S) yrkande om att avslå Moderaternas och
Centerpartiets förslag nummer 1, 2, 3 och 4 samt bifall förslag nummer 5.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Anselmssons (M) förslag att bifalla
samtliga förslag till beslut i Moderaternas och Centerpartiets nämndsinitiativ, dels Perssons (S)
förslag att avslå förslag 1, 2, 3 och 4 i Moderaternas och Centerpartiets nämndsinitiativ men
bifalla förslag förlag 5 i initiativet.
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att röstning
sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt
ställningstagande genom att säga "JA" och de vill rösta på Anselmssons (M) förslag till beslut
och "NEJ" om de vill rösta Perssons (S) förslag till beslut.
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Perssons (S) förslag med röstsiffrorna 9 mot 4 och att nämnden därmed ger
förvaltningen i uppdrag att löpande återkoppla till nämnden avseende höga risker i
arbetsmiljön på enhets- och sektionsnivå.
(Röstresultat framgår i bilaga 15)
Beslutsunderlag





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)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20201123
Ärende: FSN-2020-2587
Funktionsstödsnämndens medarbetare ska må bra. De ska känna starkt stöd
och få de förutsättningar som krävs för att utföra ett kvalitativt arbete för
malmöborna i våra verksamheter. De ska också vara trygga med att deras
arbetsledning har den kompetens och de resurser som krävs för att skydda dem
mot risker i arbetsmiljön. Så är det inte idag. Personal rapporterar om
kränkningar och oro för repressalier. Missförhållanden larmas anonymt där man
saknar tillit. Alla förutsättningar för kunskap runt arbetsmiljön och rapportering
om dåliga arbetsförhållanden vilar på ansvaret hos dem som personalen då
uttrycker rädsla för.
Syftet med detta nämndsinitiativ var därför dels att öka rättssäkerheten för
personalen utifrån de arbetsmiljöproblem som uppmärksammats genom
personalens rapporter och arbetsmiljöverkets tillsynsbesök. Dels i syfte att
förebygga smittrisker för dem i våra verksamheter som inte omfattas av
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg i ljuset av Covid19. Moderaterna och Centerpartiet ser att vår personal närmast brukarna, både
ute i verksamheterna och som handläggare, är nycklarna till en hög kvalitet och
måluppfyllnad av LSS. De ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö och i sin
anställning när de utför det arbete vi anställt dem för men för det krävs politisk
vilja och omtanke. Att stoppa huvudet i sanden gynnar inte den som är drabbad.
Vad gäller utbildning så anser vi att det bör omfatta både chefer och
medarbetare oavsett hur man lagt upp det idag. Detta för att på ett naturligt sätt
sammanföra dem på samma nivå inom arbetsmiljö och successivt öka tilliten
inom förvaltningen. Om det är chefen som är problemet så fungerar alltså inte
nuvarande struktur. Det är även så att även om arbetsgivaren bär ansvaret för
det systematiska arbetsmiljöarbetet så bär medarbetarna ett ansvar i att vara
delaktiga och arbeta i enlighet med de rutiner som utgör verktyg i praktiken.
Medarbetarna ska också vara behjälpliga vid riskundersökningar och besitta
kompetens till att vara verksamma i det systematiska arbetet genom
tillbudsanmälan m.m. Eftersom vår personal upplever oro så ser vi ett särskilt
behov av att stärka deras position i förvaltningen och således också visa vårt
stöd för en trygg arbetsmiljö. För att detta ska bli möjligt behöver ramarna
fastställas på politisk nivå.
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Beträffande basal hygien och Socialstyrelsens föreskrifter om detsamma så
påvisar resultat från vårdhygieniska studier i samband med covid-19 samt
rekommendationer från t.ex. Prevent att även den personliga assistansen borde
omfattas utifrån arbetets nuvarande innebörd och kompetenskrav. Vi har
arbetsmiljöansvar för medarbetare som idag sköter intimhygien, vårdinsatser
och utsätts för kropps- eller ansiktsnärakontakt utan att kraven på basal hygien
gäller. Självklart ska vi alltid dessutom, utifrån riskundersökning av smittrisker,
sätta in de åtgärder som krävs för att t.ex. motverka smittspridning av
coronavirus. Dock bör det rimligen vara så att när kraven inte finns i samma
utsträckning är kompetensen inte heller lika hög vilket också påverkar riskerna.
Profilkläder i all ära men arbetskläder ska finnas att tillgå vid behov utifrån
samma förutsättningar som inom annan vård och omsorg och i detta fall utgör
dem även en förebyggande åtgärd varpå man inte kan invänta specifika risker.
En pandemi är en risk i sig. Arbetskläder och rutiner ska därtill vara förenliga
med intentionerna i LSS vilket kräver t.ex. specifika kläder eller utrustning som
inte har institutionell prägel m.m. För att detta ska kunna implementeras i
enlighet med LSS hade det varit fördelaktigt att lyfta det centralt då vi ansvarar
för att båda delar efterlevs. Ett ansvarstagande runt basal hygien för alla
medarbetare vars arbetsbeskrivning kräver arbetsuppgifter i brukarnära
situationer skulle vara gynnsamt för både personal och brukare ur ett
smittskyddsperspektiv. Moderaterna och Centerpartiet är övertygade om att
man kan förena arbetsmiljö med LSS på ett mer fördelaktigt sätt och framförallt
under en pågående smittspridning. Riskerna vi ser nu är att andra pandemier
kan komma att lamslå våra verksamheter och då är det av relevans för
malmöborna att vi arbetar proaktivt för att förebygga och minimera smittrisker
då vi har samhällsviktig verksamhet och tillgodoser rättigheter för en i många
fall, om inte smittkänslig så kontaktutsatt, målgrupp.
I fråga om återkopplingen till nämnden så lägger vi oss inte i vilken riskmatris
man väljer att använda inom respektive enhet så länge man undersöker och
bedömer risker. Vill man bedöma allvarliga, höga, stora eller katastrofala risker
så är det upp till ansvarig arbetsgivare då Arbetsmiljöverkets krav och resultatet
främst präglas av att man har samma mått för en enhetlig bedömning. Vad som
däremot är relevant är att nämnden får en inblick i vilka risker som bedöms
utgöra störst fara i våra medarbetares arbetsmiljö och i förlängningen att vi får
se att detta faktiskt görs. Genom att få insyn i det systematiska
arbetsmiljöarbetet via rapportering av allvarliga risker precis som med tillbud
och arbetsskador kan vi som beslutande organ och högst ansvariga prioritera
vår verksamhet mer fördelaktigt för våra medarbetare och brukare. Svaret på
nämnden var att dessa var alldeles för många för att de skulle kunna
rapporteras. Bara det utgör en oro i sig. En välfungerande verksamhet har inte
särskilt många allvarliga risker eftersom de omedelbart ska åtgärdas och sedan
följas upp löpande. Vi tänker då på särskilt riktade riskundersökningar och de
uppmärksammade arbetsmiljöfaktorerna som bör utrönas.
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Det är även alarmerande att man ens upptäckt alla dessa risker när det under
året framkommit att funktionsstödsförvaltningen inte haft en aning om att man
måste riskundersöka för att hitta risker att bedöma.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-11-23

Paragraf: §152

Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i funktionsstödsnämnden gällande
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), FSN-2020-2587

Ärende:

Röstlista gällande Nämndsinitiativ gällande Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM))
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
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anfal Saad Mahdi (V), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4

X
X
X
9

0
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§

153

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att
genomföra förslagen i enlighet med nämndsinitiativets intentioner.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera till nämnden i
ärendet senast 2021-06-01.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 16)
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
det egna avslagsyrkandet. (Muntlig reservation)
Yrkanden

Erik Hammarström (MP) yrkar på att nämnden ska besluta:
1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra förslagen i
enlighet med nämndsinitiativets intentioner.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera till nämnden i ärendet senast
2021-06-01.
Roko Kursar (L), Bengt Persson (S) och Anfal Saad Mahdi (V) yrkar bifall till Hammarströms
(MP) förslag till beslut.
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska bifalla förslag 1, 3, 4 och 5 i Miljöpartiets
nämndsinitiativ, det vill säga:
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.
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.
Patrik Angelin (SD) yrkar på att nämnden ska avslå nämndsinitiativet i sin helhet.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre (3) förslag till beslut.
1. Hammarströms (MP) förslag att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att genomföra förslagen i enlighet med nämndsinitiativets intentioner samt att
återrapportera till nämnden i ärendet senast 2020-06-01.
2. Anselmssons (M) förslag att nämnden ska bifalla förslag 1, 3, 4 och 5 i Miljöpartiets
nämndsinitiativ.
3. Angelins (SD) förslag att nämnden ska avslå Miljöpartiets nämndsinitiativ.
Ordförande föreslår en beslutsgång där Hammarströms (MP) förslag utgör huvudförslag. För
att få fram ett motförslag mot detta föreslår ordförande av nämnden först ställer
Anselmssons (M) förslag och Angelins (SD) förslag mot varandra (så kallad
kontrapropositionsordning).
Omröstningen sker genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
redogör för sig ställningstagande i ärendet. Detta för att säkerställa god demokratisk ordning
vid digital medverkan. Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
I första röstningsomgången utgör Anselmssons (M) förslag alternativ "JA" och Angelins (SD)
förslag alternativ "NEJ". I röstningen får Anselmssons (M) förslag 4 röster och Angelins
(SD) förslag 2 röster (7 röstberättigade avstår från att rösta).
Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att Anselmssons (M) förslag ska utgöra
motförslag till huvudförslaget.
(Röstresultat redovisas i bilaga 17)
I den avslutande röstningsomgången utgör Hammarströms (MP) förslag (huvudförslaget)
alternativ "JA" och Anselmssons (M) förslag (motförslaget) alternativ "NEJ". I röstningen får
huvudförslaget 7 röster och motförslaget 4 röster (2 röstberättigade avstår från att rösta).
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Hammarströms (MP) förslag därmed ger
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra förslagen i enlighet med
nämndsinitiativets intentioner samt att återrapportera till nämnden i ärendet senast 2021-0601.
(Röstresultat redovisas i bilaga 18)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Nämndsinitiativ gällande Nolltolerans för
diskriminering av personal
Nämndsinitiativ från Miljöpartiet i funktionsstödsförvaltningen - Nolltolerans för
diskriminering av personal

Bilaga 16 - FSN 201123 (§153)
46

Reservation

Funktionsstödsnämnden 20201123
Ärende: FSN-2020-2767
Miljöpartiet väckte ett ärende i nämnden avseende nolltolerans mot diskriminering av
personal. Nämnden har gjorts uppmärksamma på att diskriminering är förekommande
inom förvaltningen bl.a. genom de rapporter och enkäter som lyfter personalens
arbetsmiljö. För Moderaterna och Centerpartiet är detta en ytterst viktig fråga och med
hänsyn till nämndens ansvarsområde så bör vi föregå i dessa frågor, inte tvärt om.
Utifrån detta ser vi ett behov, likt Miljöpartiet gjorde, att skyndsamt åtgärda
problematiken eftersom vi som arbetsgivare inte får diskriminera. Nolltolerans mot
diskriminering är en självklarhet för Moderaterna och Centerpartiet.
När politiker kommer med tydliga förslag som lösningar på de problem som
återkommande uppmärksammas av nämnden och som förvaltningen inte åtgärdat så
bör vi agera som det styrande organ vi är annars fyller informationen ingen funktion.
Istället låter man nu förvaltningen diktera villkoren för den politiska styrningen. I
situationer rörande arbetsmiljö, kvalitet och andra aktiviteter som drabbar personal och
brukare så måste politiken ställa sig vid rodret för att inte vilseledas och bidra till de
omständigheter som utgjorde grund för förslaget från första början.
Arbetsmiljöansvaret är nämndens men än en gång ser vi politikerna förlänga processer
med en luddig utredning som sannolikt inte syftar till att åtgärda de omständigheter
man själv skapat.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-11-23

Paragraf: §153

Nämndsinitiativ från Miljöpartiet i funktionsstödsnämnden gällande Nolltolerans
för diskriminering av personal, FSN-2020-2767
Ärende:

Röstlista gällande första röstomgången i ärendet (framtagande av motförslag till utsett
huvudförslag)
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
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anfal Saad Mahdi (V), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

2

X
7
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-11-23

Paragraf: §153

Nämndsinitiativ från Miljöpartiet i funktionsstödsnämnden gällande Nolltolerans
för diskriminering av personal, FSN-2020-2767
Ärende:

Röstlista gällande avslutande röstomgången i ärendet (framröstat motförslag mot utsett
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
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anfal Saad Mahdi (V), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

2
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§

154

Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i
funktionsstödsnämnden gällande Extern granskning av tvångsoch 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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden avslår Moderaternas och Centerpartiets nämndsinitiativ.
Reservationer och särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 19)
Yrkanden

Josefin Anselmsson (M) och Lars-Eric Nelderup (C) yrkar på att nämnden ska bifalla
Moderaternas och Centerpartiets nämndsinitiativ och därmed uppdrar åt förvaltningen att
köpa in en extern revisor av skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder i
funktionsstödsnämndens boenden och dagliga verksamheter.
Bengt Persson (S), Roko Kursar (L) och Patrick Angelin (SD) yrkar på att nämnden ska avslå
Moderaternas och Centerpartiets nämndsinitiativ.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Anselmssons (M) och Nelderups
(C) förslag att bifalla Moderaternas och Centerpartiets nämndsinitiativ, dels Perssons (S)
Kursars (L) och Angelins (SD) avslagsyrkande på detsamma.
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att röstning
sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt
ställningstagande genom att säga "JA" och de vill rösta på Anselmssons (M) och Nelderup
(C) förslag till beslut och "NEJ" om de vill rösta Perssons (S), Kursars (L) och Angelins
(SD) förslag till beslut.
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslut i
enlighet med Perssons (S), Kursars (L) och Angelins (SD) förslag med röstsiffrorna 9 mot
4 och att nämnden därmed avslår nämndsinitiativet.
(Röstresultat framgår i bilaga 20)
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Beslutsunderlag






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

Bilaga 19 - FSN 201123 (§154)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20201123
Ärende: FSN-2020-2861
Detta uppdrag berör det faktum att man inom Funktionsstödsförvaltningen i Malmö
stad systematiskt utsatt malmöbor för tvång och inlåsning i ett av våra boenden. Utifrån
att man därtill felaktigt och olagligt bedömt handlingarna vara skyddsåtgärder ser vi ett
stort behov av att genomlysa samtliga verksamheter för att utröna om fler malmöbor
sitter inlåsta just nu. Eftersom man dessutom försvarat handlingarna, fått ytterligare en
anmälan avseende åtgärderna och inte justerat i den rutin som i staden gör denna typ
av lagbrott möjligt ser Moderaterna och Centerpartiet inte att man tar malmöbornas
frihet på allvar. Utredningsuppdraget om att säkerställa kvalitet i det ”verksamhetsnära
arbetet” har inte med uppdraget i detta nämndsinitiativ att göra. Att nämnden behöver
ge ett särskilt uppdrag för att verksamheterna ska arbeta med systematiskt
kvalitetsarbete är i sig oroväckande men också viktigt eftersom det inte fungerar och
är ett lagstadgat krav. Det är dock ingen lösning på omständigheterna som rådde på
Dalhem.
Då larmen om missförhållanden gjordes anonymt direkt till tillsynsmyndighet och inte
via ansvarig chef samt att man från internt håll gjort bedömningen om att det var möjligt
att låsa in medborgare som skydd så förespråkar vi fortsatt en extern granskning. En
sådan skulle kunna göras av revisionen men för att ge malmöborna en så saklig bild
som möjligt kan det vara relevant att någon utanför Malmö stad genomför
granskningen. Detta är ett steg i att återupprätta tilliten till malmöborna och säkerställa
tryggheten för våra brukare. För Moderaterna och Centerpartiet kommer malmöborna
i våra verksamheter först och just nu talar tystnaden från övriga partier sitt tydliga
språk.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 20 - FSN 201123 (§154)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-11-23

Paragraf: §154

Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i funktionsstödsnämnden gällande
Extern granskning av tvångs- och begränsningsåtgärder, FSN-2020-2861

Ärende:

Röstlista gällande Nämndsinitiativ gällande Extern granskning av tvångs- och
begränsningsåtgärder
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
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anfal Saad Mahdi (V), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4

X
X
X
9

0
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§
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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 via acklamation.
Ordförande finner att en enig nämnd 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
Upprättat vid Funktionsstödsförvaltningen - Protokoll Förvaltningsråd FVR 202011-12
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Delegationsbeslut

FSN-2020-175
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i
vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad
delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning.
Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska
rapporteras till nämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet via acklamation.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag






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)
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Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

Tillförordnad förvaltningsdirektör Charlotte Widén Odder informerar om följande:
Den ökande smittspridningen i regionen märks även i förvaltningens verksamheter och
förvaltningen arbetar på olika sätt för att minska smittspridningen, minska oron hos personal
och brukare och öka kunskaperna för man bör agera i olika situationer. Förvaltningen
informerar på en rad olika sätt om vikten av följsamhet till Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, möjligheterna till hemarbete och hur munskydd och annan
skyddsutrustning används. Det förekommer smitta hos medarbetare i flera av
Funktionsstödsförvaltningen verksamheter, medarbetare testas enligt rutin. Coronotester görs
av brukare vid varje misstänkt fall och smittspårning genomförs för att minska risken för
smittspridning. I dagsläget finns cirka 10 smittade brukare i förvaltningens verksamheter.
Förvaltningen har sedan tidigare gjorts vissa förändringar i verksamheterna för att minska
risken för smittspridning. Förändringarna gäller framförallt mötesplatser och andra öppna
verksamheter såsom caféer och butiker som stängt för allmänheten. Förvaltningen har nu
även gjort anpassningar för att kunna erbjuda helgvistelse på kollo under dagtid.
Helgvistelsen har coronaanpassat aktiviteterna och begränsar antalet medverkande för att
följa de rekommendationer som finns med anledning av pågående pandemi.
Medarbetare på funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen
kommer att få ett presentkort i december månad för att uppmärksamma deras goda arbete i
samband med pågående pandemi. Däremot avråds medarbetare och verksamheter från
gemensamma julfiranden med anledning av pågående pandemi.
Beredskapsgruppen och förvaltningsledningen träffas fortsatt regelbundet för att följa
pandemins utveckling och samordna information och arbetssätt i verksamheten.
Planeringsarbetet för 2021 pågår för fullt och handlar bland om verksamheternas tekniska
utrustning och kunnande för att exempelvis kunna hålla möten och utbildningar digitalt.
Funktionsstödsnämnden har en planeringsdag onsdagen den 2 december 2020 13:00 till 16:00
med fokus på Nämndsbudget 2021. Planeringsdagen kommer att ske helt digitalt via
verktyget Teams.
Avslutningsvis informerar Widén Odder att ordinarie förvaltningsdirektör Tarek Borg åter tar
över direktörsansvaret från den 1 december 2020. Widén Odder tackar nämnden för
samarbetet under hennes tid som tillförordnad förvaltningsdirektör.

