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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-12-14 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (medverkar digitalt)
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)
Anfal Saad Mahdi (V) (medverkar digitalt) ersätter Carin Gustafsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S) (medverkar digitalt)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S) (medverkar digitalt)
Annika Råbrant (S) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M) (medverkar digitalt)
Halid Osman (C) (medverkar digitalt) §§158-163
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt)

Övriga närvarande

Tarek Borg (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Helén Jönsson (personalföreträdare, Kommunal)
Ellen Andersson (utredare strategiska avdelningen) §158
Helena Paulsson (utredare strategiska avdelningen) §158
Sara Makboul (enhetschef strategiska avdelningen) §§162-163
Nidal Aish (samordnare organisationsstöd) §§162-163
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT) §164
Katja von Busch (utredare LSS-bostäder) §164
Urban Funck (HR-chef) §168
Malin Hansson (HR-konsult) §168
Susanne Nemeth Svensson (enhetschef, förvaltarenheten) §172
Ann-Helen Westerdahl (samordnare våld i relation och sexuell hälsa)
§§173-174

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Albin Schyllert (M)
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Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-12-21

Protokollet omfattar

§§158-177
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ÄRENDELISTA
§158
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§160
§161
§162
§163
§164
§165
§166
§167
§168
§169
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§171
§172
§173
§174
§175
§176
§177

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En
hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Remiss - Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden
Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga
tolktjänster
Stiftelsen Fontänhuset Malmö ansöker om organisationsstöd för verksamhetsåret
2021
Fördelning av extra medel för organisationsstöd 2020
Förhandsinformation och riskavtal gällande Tullstorps LSS boende (Tullstorp
180:25)
Bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från daglig verksamhet med
anledning av Covid-19
Tillfällig förstärkning gällande medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) enligt 11
kap. 4 § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)
Slutna nämndsammanträden på grund av coronaviruset (Covid-19)
Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
Information kring funktionsstödsförvaltningens resultat i Malmö stads
medarbetarenkät 2020
Funktionsstödsnämndens sammanträdestider 2021 - planeringsdagar
Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens arbetsutskott
Uppdragsbeskrivning för funktionsstödsförvaltningens förvaltarenhet
Förstärkta informationsinsatser kring kränkande särbehandling och trakasserier
samt utredning om förekomsten av sexuella trakasserier mot brukare
Ansökan om utvecklingsmedel till verkningsfulla förebyggande insatser mot
mäns våld mot kvinnor
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Delegationsbeslut
Information från förvaltningen

4

§

158

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Hållbar
socialtjänst - En hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47)

FSN-2020-2592
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över remissen Hållbar socialtjänst- en hållbar
socialtjänstlag. Utredningen innehåller förslag till ny socialtjänstlag. Nämnden är positiv till
flera av förslagen men ser också risker, bland annat avseende förslagen om
socialtjänstdataregister och insatser utan behovsprövning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Anfal Saad Mahdi (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 1)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner yttrandet och skickar detta vidare till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Remiss från Socialdepartementet - Hållbar
socialtjänst (SOU 2020:47)
Förslag till - Yttrande gällande Remiss från Socialdepartementet - Hållbar
socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 1
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 2
Följebrev - Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar
socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Bilaga 1 - FSN 201214 (§158)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-12-14
Ärende: Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Hållbar
socialtjänst - En hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Ärende: FSN-2020-2592
Vänsterpartiets Malmö delar de åsikter som framgår i yttrandet som
Funktionsstödsnämnden beslutade att lämna. Många av de förändringar som
föreslås i den nya socialtjänstlagen är positiva. Att inneha ett förebyggande
perspektiv, lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst samt det förstärkta
barnrättsperspektivet är punkter som vi tycker är bra. Avseende förslagen om
insatser utan behovsprövning samt lag om socialtjänstdataregister delar vi även
samma farhågor som nämnden har.
Vänsterpartiet finner det oroväckande att det nya lagförslaget inte innebär så pass
omfattande förändringar som faktiskt behövs idag för att kunna erbjuda de
målgrupper som hamnar inom samhällets skyddsnät rätt stöd. Det är även
oroväckande att det förslag som man har lagt fram inte får vara kostnadsdrivande
eller ambitionshöjande i enlighet med lagförslaget. Lagförslaget riskerar således att
vara ogenomförbart då man har missat att planera för hur de olika förslagen skall
verkställas.
Att kunna få insatser genom socialtjänsten fortare utan en behovsprövning är positivt.
I lagen framgår det att barn och unga som utsätts för våld och hedersförtryck, kvinnor
som utsätts för mäns våld, män som slår kvinnor, personer med missbruk eller
kriminell livsstil eller personer med psykisk funktionsnedsättning ska kunna få en mer
tillgänglig hjälp. Dock så är det upp till varje enskild kommun att avgöra vilka insatser
som erbjuds. Risken blir en minskad rättssäkerhet och likvärdighet inom
socialtjänsten där det kan skilja sig vilken insats man får beroende på vilken kommun
man bor i. När man inte har ett regelverk som alla ska följa och kommuner får agera
fritt riskerar tillgängligheten. Likaså riskerar man att öka skillnaden mellan vilka
insatser som erbjuds den enskilde medborgaren beroende på var I Sverige hen bor.
Ett jämlikhetsperspektiv saknas således I utredningen.
En annan del av lagförslaget lyfter fram vikten av det förebyggande sociala arbetet
och föreslår att Sveriges kommuner skall satsa på tidiga och förebyggande insatser.
Likaså lyfter utredningen fram vikten av att arbeta evidensbaserat och I nära kontakt
med pågående forskning. Idag handlar det sociala arbetet mycket om att släcka
bränder. Man löser de problem som finns här och nu men man tänker inte långsiktigt
och hållbart.

Bilaga 1 - FSN 201214 (§158)
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Vänsterpartiet

Att satsa på förbyggande insatser har länge förespråkats av bl.a. socialstyrelsen,
intuitionerna för socialt arbete samt de fackliga förbunden. Men det problem som vi
har idag är att det förebyggande arbetet hamnar tyvärr inte högt i prioriteringslistan
när kommuner genomför omfattande nedskärningar. Bara inom Malmö stad är de
sociala nämnderna (funktionsstödsnämnden, arbetsmarknads och socialnämnden
samt hälso och sjukvårdsnämnden) underfinansierade. Inom Malmö stad satsar man
inte på förbyggande socialt arbete, vilket vi har påtalat länge. Vi hade därför gärna
sett en tydligare formulering där kommunerna måste satsa på förebyggande insatser.
Vi hade även gärna sett en planering kring hur de förebyggande insatserna skall
finansieras. Skall det skjutas till ett statligt stöd till Sveriges kommuner som går till att
finansiera socialtjänsten? Skall kommunerna särskilt prioritera socialtjänstlagen och
dess föreskrifter vid budgetplaneringar? Dessvärre är det uttalat att utredningens
förslag inte får vara kostnadsdrivande eller ambitionshöjande, vilket försvårar
implementering av lagen.

Malmö 2020‐12‐15
Anfal Mahdi
Med instämmande av
Carin Gustafsson
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§

159

Remiss - Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning

FSN-2020-2676
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över remissen Riktlinjer och omorganisering
gällande IT, digitalisering och systemförvaltning. Nämnden är positiv till förslaget att samla
huvuddelen av stadens gemensamma IT (IT/digitalisering/system/utveckling) under en
organisation och till förslaget till riktlinje. Nämnden lyfter dock i yttrandet synpunkter kring
risker samt förslag att ta med i det fortsatta arbetet.
Beslut

1.Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner yttrandet och skickar det vidare till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Remiss IT, digitalisering och systemförvaltning
Förslag till - Yttrande gällande remiss IT, digitalisering och systemförvaltning
Riktlinjer för IT och digital infrastruktur samt digitalisering - Projektdirektiv
Basleveranser
Rapport - Kommunövergripande IT och systemförvaltning, version 1.1
Det digitala Malmö - Stadens digitaliseringsprogram 2017-2022
Malmö stads IT-strategi
Följebrev till remissen Riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT,
diskriminering och systemförvaltning
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§

160

Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om offentligt
drivna vårdboenden

FSN-2020-1632
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över motion gällande att Malmö stad ska verka
för att Kommunförbundet Skåne, istället för att göra ramupphandlingar, utarbetar ett system
där kommunerna ordnar boenden och behandlingar i offentlig regi.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och föreslår därmed kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Reservationer

Anfal Saad Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 2)
Yrkanden

Bengt Persson (S) yrkar på nämnden ska bifalla föreliggande förslag till yttrande och därmed
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Anfal Saad Mahdi (V) yrkar på att nämnden istället ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen och därmed stryker sista meningen i yttrandet som lyder ”Utifrån ovanstående föreslår
funktionsstödsnämnden att kommunfullmäktige avslå motionen” och ersätter den med ”Utifrån
ovanstående föreslår funktionsstödsnämnden att kommunfullmäktige bifaller motionen”.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Perssons (S) förslag att bifalla
föreliggande förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen,
dels Saad Mahdis (V) förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att
omröstning sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt
ställningstagande genom att säga "JA" om det vill rösta på Perssons (S) förslag och "NEJ"
om de vill rösta på Saad Mahdis (V) förslag. Efter att ha tillfrågat samtliga ledamöter och
tjänstgörande ersättare en och en finner ordförande 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 12 mot 1 och att nämnden därmed
godkänner yttrandet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
(Röstresultat framgår av bilaga 3)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna
vårdboenden
Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden
Förslag till -Yttrande angående motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna
vårdboenden
Följebrev Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden

Bilaga 2 - FSN 201214 (§160)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2020-12-14
Ärende: FSN-2020-1632
Ärende: 04. Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna
vårdboenden
Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika
privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSSboenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild
kommun anlita utifrån ramavtalet. Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått
uppdraget att göra upphandlingarna är att i många fall behövs specialboenden, eller
behandlingar, som inte varje enskild kommun kan driva i egen regi. Vi anser att
denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker att istället för
upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne samordna
utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna.
På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.
Vårdbolag som ägs av kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan
utnyttjas av de ägande kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver göras mer
tillgänglig för Skånes samtliga kommuner. Ett system för att samordna den offentliga
verksamheten för boenden och behandlingar som inte varje enskild kommun kan
driva är mycket bättre än privata upphandlingar. Vi vill att Malmö stad inom
Kommunförbundet Skåne verkar för att en modell för gemensamt drivna
vårdboenden och behandlingshem utarbetas.Vi vill inte att Malmö stad gör stora
privata ramupphandlingar. Vi vill att Malmö stad utarbetar ett system där
kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi. Vi vill
motverka att Malmö stad går med stora underskott pga. externa placeringar.
Vi föreslog att Funktionsstödsnämnden beslutar att bifalla motionen när vårt yrkande
avslogs reserverade vi oss mot beslutet.
Malmö 2020‐12‐15
Anfal Mahdi
Med instämmande av
Carin Gustafsson

Bilaga 3 - FSN 201214 (§160)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-12-14

Paragraf: §160

Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden,
FSN-2020-1632
Ärende:

Röstlista gällande Motion från Vänsterpartiet om offentligt drivna vårdboenden
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

12

§

161

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster

FSN-2020-1622
Sammanfattning

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska ge berörda nämnder i uppdrag att utreda ett
införande av avgifter för tolktjänster för personer som vistats i Sverige i mer än två år samt
att efter utredningen införa avgifter för tolktjänster med undantag för syn-, hörsel- eller
talskadade.
Beslut

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

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 4)
Erik Hammarström (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 5)
Yrkanden

Erik Hammarström (SD), Anfal Saad Mahdi (V), Bengt Persson (S), Lars-Eric Nelderup (C)
och Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska bifalla föreliggande förslag till yttrande och
därmed föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Patrick Angelin (SD) yrkar på att nämnden istället ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Hammarströms (MP) med fleras
förslag att nämnden ska godkänna det föreliggande förslaget till yttrande och därmed föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen, dels Angelins (SD) förslag att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande föreslår en beslutsgång där de båda förslagen ställs mot varandra och att röstning
sker genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt
ställningstagande genom att säga "JA" om de vill rösta på Hammarströms (MP) med fleras
förslag och "NEJ" om de vill rösta på Angelins (SD) förslag. Efter att ha tillfrågat samtliga
ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en finner ordförande att nämnden godkänner
föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Hammarströms (MP) med fleras förslag med röstsiffrorna 11 mot 2 och
nämnden därmed godkänner yttrandet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
(Röstresultat framgår av bilaga 6)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Motion om att avgiftsbelägga tolktjänster
Förslag till - Yttrande gällande motion Avgiftsbelägg tolktjänster
Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Följebrev Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster

Bilaga 4 - FSN 201214 (§161)
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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 201214 (§161)
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Särskilt yttrande
Ärende 5, 2020-12-14
Avgiftsbelägg tolktjänster
Diarienr: FSN-2020-1622
I sitt förslag föreslår Sverigedemokraterna att avgiftsbelägga tolktjänster för de av
Funktionsstödsförvaltningens brukare som har vistats i Sverige i mer än två år. Detta
påstår SD skulle snabba på integrationen. Vi ställer oss kritiska till SD:s förlag och
menar att konsekvensen av att genomföra det hade blivit den rakt motsatta: sämre
integration. SD driver en människofientlig politik där personers ursprung ska vara
avgörande för vilken samhällsservice man har rätt till. Att Sverigedemokraterna nu tar
steget att lägga ett förslag som riktar udden mot funktionsstödsförvaltningens
målgrupper anstår inte ett parti med förtroendeuppdrag i politiska nämnder.
Att avgiftsbelägga tolktjänster bryter mot förvaltningslagens paragraf om tolkning och
översättning. Paragrafen reglerar att kommunen ska se till att använda tolk för att de
som behöver det ska kunna tillvarata sin rätt i kontakten med myndigheter. SD:s förslag
försvårar möjligheterna för integration för personer med funktionsnedsättning som är i
behov av tolk. Förslaget visar på en avsaknad av medmänskligt perspektiv eftersom det
inskränker rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar att leva ett fullgott
och självständigt liv.
Sverigedemokraternas motion är ett bevis på att partiet har en bristfällig kunskap inom
funktionsnedsättningsområdet. Trots att SD vill göra ett undantag för synskadade,
hörselskadade och talskadade så finns det personer med andra funktionsnedsättningar
som osynliggörs i SD:s motion. Exempelvis har personer med en förvärvad hjärnskada
ofta svårare för att lära sig nytt. Ett nytt språk kan vara en omöjlighet för en del att lära
sig. Forskning visar dessutom att ju äldre du är desto svårare är det att lära sig ett nytt
språk. Det handlar inte enbart om vilja och motivation vilket Sverigedemokraterna vill
göra gällande. Sverigedemokraternas förslag är ingenting annat än funkofobi.

För Miljöpartiet de gröna
Erik Hammarström och Pontus Källström

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

Bilaga 6 - FSN 201214 (§161)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-12-14

Paragraf: §161

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster,
FSN-2020-1622
Ärende:

Röstlista gällande Motion från Sverigedemokraterna om att avgiftsbelägga tolktjänster
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
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§

162

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 tkr 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.
Vid funktionsstödsnämndens sammanträde 2020-11-23 återremitterades ärendet till
förvaltningen med uppdrag att komplettera detta med de skriftliga verksamhetsrapporter som
Fontänhuset (enligt den avsiktsförklaring som funktionsstödsnämnden tecknade med
föreningen i juni 2020) ska inkomma med två gånger om året. Det har uppmärksammats efter
sammanträdet att den avsiktsförklaring som nämnden hänvisar till gäller från och med 2021.
Under 2020 ålades stiftelsen enbart att inkomma till förvaltningen med delrapporter från
verksamheten.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden beviljar Stiftelsen Fontänhuset 6 800 000 kronor ur
funktionsstödnämndens anslag för organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
2. Funktionsstödsnämnden begär att Fontänhuset ska inkomma till funktionsstödsnämnden
med två delrapporter under 2021.
Reservationer och särskilda yttranden

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
(se Bilaga 7)
Yrkanden

Gharib Aly (M) yrkar på att nämnden ska korrigera beslutsförslag två (2) så att tydligt framgår
att stiftelsen ska inkomma till nämnden (inte bara förvaltningen) med två delårsrapporter
under 2021. Förslaget till beslut föreslås därför ändras.
från: Funktionsstödsnämnden begär att Fontänhuset ska inkomma till funktionsstödsförvaltningen med två
delrapporter under 2021
till: Funktionsstödsnämnden begär att Fontänhuset ska inkomma till funktionsstödsnämnden med två
delrapporter under 2021.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med Alys (M) korrigerade förslag till
beslut och därmed beviljar Stiftelsen Fontänhuset 6 800 000 kronor ur
funktionsstödnämndens anslag för organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021 samt att
Fontänhuset ska inkomma till funktionsstödsnämnden med två delrapporter under 2021.
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Beslutet skickas till

Stiftelsen Fontänhuset Malmö
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Fontänhuset ansöker om organisationsstöd för
2021
Beslut FSN 201123 (§147) Stiftelsen Fontänhuset Malmö ansöker om
organisationsstöd för verksamhetsåret 2021 inklusive särskilt yttrande (SD)
Beslut FSN 191127 (§156) Stiftelsen Fontänhuset i Malmö - Organisationsstöd för
verksamhetsåret 2020
Beslut FSN-AU 201112 (§236) Stiftelsen Fontänhuset Malmö ansöker om
organisationsstöd för verksamhetsåret 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

Bilaga 7 - FSN 201214 (§162)
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§

163

Fördelning av extra medel för organisationsstöd 2020

FSN-2020-2860
Sammanfattning

På Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 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. Ärendet omfattar förslag på fördelning av dessa medel som utgår till 45
organisationer.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden fördelar den extra förstärkningen av organisationsstöd i enlighet
med förvaltningens förslag i ärendet.
2. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Särskilda yttranden

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
(se Bilaga 8)
Yrkanden

Patrick Angelin yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut, det vill säga att
funktionsstödsnämnden fördelar den extra förstärkningen av organisationsstöd i enlighet med
förvaltningens förslag i ärendet.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag och därmed
fördelar den extra förstärkningen av organisationsstöd i enlighet med förvaltningens förslag i
ärendet samt justerar ärendet omedelbart.
Ajournering

Efter ärendet avbryts (ajourneras) sammanträdet i 15 minuter.
Beslutet skickas till

Sökande föreningar
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Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Fördelning av extra medel för organisationer
inom funktionsstöds- och äldreområdet
Förslag om tilldelning av extra medel för organisationsstöd 2020
Beslut FSN 201123 (§150) Information om utlysning av extra medel för
organisationsstöd 2020 inklusive särskilt yttrande (SD)
Beslut från KF 2020-10-29 (§222) Delårsrapport 2020 Malmö stad beslut från
Kommunfullmäktige

Bilaga 8 - FSN 201214 (§163)
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23

§

164

Förhandsinformation och riskavtal gällande Tullstorps LSS
boende (Tullstorp 180:25)

FSN-2020-2967
Sammanfattning

Ärendet utgör förhandsinformation gällande Tullstorp 180:25 och de förändringar som
förvaltningen har gjort i enlighet med beslut i funktionsstödsnämndens arbetsutskott 202006-24 samt funktionsstödsnämndens arbetsutskott yttrande till inspektionen för vård och
omsorg (IVO) 2020-09-17. Förhandsinformationen innehåller en mycket grov
kostnadsuppskattning avseende projektet. Ärendet omfattar även ett riskavtal från
serviceförvaltningen för projektet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förhandsinformationen.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner riskavtalet och ger nämndens ordförande i uppdrag att
skriva under avtalet.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (se Bilaga 9)
Anfal Saad Mahdi (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 10)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag och därmed
godkänner förhandsinformationen och riskavtalet samt ger nämndens ordförande i uppdrag
att skriva under avtalet.
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Förhandsinformation och riskavtal gällande LSS
boende Tullstorp (Tullstorp 180:25)
Beslut FSN-AU 200624 (§145) Utredning gällande verksamheten och utformningen
av Dalhems LSS-boende på Svedalavägen 159
Utredning gällande verksamheten och utformningen av Dalhems LSS-boende på
Svedalavägen 159
Riskavtal Tullstorp 180:25
Bilaga - Riskavtal Tullstorps LSS
Karta tullstorp tidigare placering och nuvarande
Tomt med ortofoto (1:1000)
Ritning Tullstorp
Tomtdisposition (1:1000)
Ombud Tullstorp 180:25

Bilaga 9 - FSN 201214 (§164)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20201214
Ärende: FSN-2020-2967
Ärendet gäller egentligen enbart ett riskavtal som tecknas med serviceförvaltningen
enligt normal procedur samt en förhandsinformation om potentiella kostnader.
Att gruppbostäder, varierade och små i lantlig miljö, behövs inom Malmö stad råder
det ingen tvekan om utifrån att människor har olika behov och staden har en brist på
individuellt anpassade LSS-bostäder.
Moderaterna och Centerpartiet har länge förespråkat mindre boenden än de för 6-12
individer, eller samlokaliserade, som byggs utifrån kö snarare än individ. Utifrån det
perspektivet välkomnar vi en lösning för tre, tilltänkt utifrån specifika behov. Men i
detta måste vi också ställa oss frågan om vems behov vi tillgodoser. Är det samtliga
tre individers eller enbart en utav dem? Kan de få tillgodosett goda levnadsvillkor om
de bor tillsammans eller kan de beteenden vi upplever som utmanande främjas av just
denna placering? Har de ens så speciella behov och utmanande beteenden eller är
detta en respons på våra rutiner och arbetssätt, på våra förutfattade meningar om goda
levnadsvillkor och diagnoser. Våra narrativ av människor som utmanar vår egen
befintliga kunskap.
Utifrån IVO´s granskning av Dalhem och de krav som där uppkom är Moderaterna och
Centerpartiet villiga att bygga nytt för att tillgodose malmöbornas behov och
upprätthålla lagstiftningens krav på frihet. Vi ställer oss aldrig bakom inlåsning och
tvång utan lagstöd.
Däremot kan vi inte garantera att processen i ett senare skede inte kommer påvisa att
detta är en onödigt dyr lösning eller att behov som fastställts är byggda av samma
fördomar och brister som föranlett situationen på Dalhem. Vi är av mening att Malmö
stad bör se över hur kostnader för projektering, byggnation och hyra ska kunna minska
för skattebetalarna och hur finansieringen i sin tur bör belasta sociala nämnders
budgetram som i detta fall där Funktionsstödsnämnden står för bl.a. infrastruktur och
framdragning av el, vatten och nät så att ekonomi aldrig behöver ställas mot goda
levnadsvillkor. Vi anser därför att här finns åtgärder att sätta in och att detta kan göras
innan nästa ärende avseende Tullstorp läggs på bordet i Funktionsstödsnämnden.
Byråkrati ska aldrig skada varken skattebetalare eller malmöborbor med rättigheter
enligt LSS.
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 10 - FSN 201214 (§164)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-12-14
Ärende: FSN-2020-2967
Ärende: 08. Förhandsinformation och riskavtal gällande Tullstorps LSS boende
(Tullstorp 180:25)
Vi har länge varit kritiska till att funktionsstödsnämnden inte följer Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) Bostad med särskild service för vuxna
enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
ges det allmänna rådet att en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte bör vara
belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad för att undvika en institutionell
miljö.
Socialstyrelsen är mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bör ha
tre till fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS
2002:9 medger dock en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes
goda levnadsvillkor inte åsidosätts.
Under de senaste åren har en utveckling setts i Malmö kommun där samlokaliserade
LSS Bostäder byggs. Vänsterpartiet har länge påtalat att det blir en inskränkning av
de boendes goda levnadsvillkor. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att
gruppbostäder ska byggas väl integrerade i det omkringliggande samhället där ickeordinära boenden ej samlokaliseras och att personer med funktionsnedsättningar inte
ska vara begränsade till att bo enbart med andra personer som har
funktionsnedsättningar.
Vänsterpartiet anser fortsatt att Malmö kommun bör fortsätta följa Socialstyrelsens
allmänna råd och rekommendationer samt konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Malmö stad ska inte vänta tills det sker missförhållanden
eller att IVO (inspektionen för vård och omsorg) granskar verksamheten innan man
ingriper.
Personer med funktionsnedsättningar har, tyvärr, sämre möjlighet än de utan
funktionsnedsättning att göra sina röster hörda och vara delaktiga i samhället trots
LSS ledord om självbestämmande, inflytande, personlig integritet och delaktighet.
Därför är det viktigt att Malmö stad fortsätter att följa de rekommendationer som ges
av Socialstyrelsen. Likaså är det viktigt att anpassa LSS bostäder efter individen för
att den inte skall må dåligt och utveckla utmanande beteenden.

Bilaga 10 - FSN 201214 (§164)
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Vänsterpartiet

Vi är väldigt kritiska till att man inte har lyssnat på oss när vi har lyft dessa påtalade
brister utan att man har väntat tills situationen är ohållbar. Besparingar och
effektiviseringar skall inte ske på brukarnas bekostnad. Som social nämnd har vi ett
ansvar att se till att Socialstyrelsens föreskrifter följs och att personer som tillfaller
under personkretsen LSS inte far illa!

Malmö 20‐12‐15

Anfal Mahdi
Med instämmande av
Carin Gustafsson

27

§

165

Bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från daglig
verksamhet med anledning av Covid-19

FSN-2020-1178
Sammanfattning

På grund av den rådande situationen med Covid-19 har Folkhälsomyndigheten (FMH) gått ut
med rekommendationer att om man känner sig sjuk ska man inte gå till jobbet eller skolan.
Detta gäller även om man bara känner sig lite sjuk eftersom det är viktigt att inte riskera att
smitta andra.
För att skydda deltagare inom daglig verksamhet, minska risken för smittspridning samt
säkerställa att deltagarna inte drabbas ekonomiskt med anledning av pågående pandemi
fattade funktionsstödsnämndens i augusti 2020 beslut om att deltagare i daglig verksamhet
enligt LSS får behålla sin habiliteringsersättning även vid frånvaro från den dagliga
verksamheten (utifrån sitt individuella schema) fram till och med den 31 december 2020.
Funktionsstödsnämnden föreslås nu förlänga detta beslut fram till och med den 30 juni 2021
med anledning av den fortsatt pågående pandemin.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden beslutar att deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS får
bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från den dagliga verksamheten med anledning
av pågående pandemi fram till och med 2021-06-30 på det sätt som föreslås i ärendet.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag och därmed
beslutar att deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS får bibehållen habiliteringsersättning
vid frånvaro från den dagliga verksamheten med anledning av pågående pandemi fram till
och med 2021-06-30 på det sätt som föreslås i ärendet.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro
från DV med anledning av Covid-19
Beslut FSN 200824 (§97) Bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från daglig
verksamhet med anledning av Covid-19
Ordförandebeslut gällande bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från
daglig verksamhet
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§

166

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

FSN-2018-1152
Sammanfattning

Enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) ska det, inom det verksamhetsområde som kommunen
bestämmer, finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Funktionsstödsnämnden har
tidigare utsett Katarina Flyckt och Magdalena Jeppsson till medicinskt ansvariga
sjuksköterskor för nämndens ansvarsområde.
Med anledning av coronapandemin behöver det medicinska ansvaret vid behov kunna
förstärkas. Funktionsstödsnämnden utsåg av detta skäl de av Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden (HVON) utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskorna att fram till och
den 31 december 2020 att vid behov kunna utföra uppgifter som åligger medicinskt ansvariga
sjuksköterskor inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. Motsvarande beslut
fattades av HVON. Funktionsstödsnämnden föreslås nu förlänga detta beslut till den 31
augusti 2021.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser de av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utsedda medicinsk
ansvariga sjuksköterskorna att vid behov utföra uppgifter som åligger medicinskt ansvariga
sjuksköterskor inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområden från och med den 1
januari 2021 till den 31 augusti 2021.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag och därmed
utser de av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utsedda medicinsk ansvariga sjuksköterskorna
att vid behov utföra uppgifter som åligger medicinskt ansvariga sjuksköterskor inom
funktionsstödsnämndens verksamhetsområden från och med den 1 januari 2021 till den 31
augusti 2021.
Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (HVON)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Tillfällig förstärkning gällande medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS)
Beslut FSN 200921 (§118) Tillfällig förstärkning gällande medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) enligt 11 kap. 4 § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017_30).
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§

167

Slutna nämndsammanträden på grund av coronaviruset
(Covid -19)

FSN-2020-860
Sammanfattning

Funktionsstödsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Detta betyder att
intresserade medborgare är välkomna till nämndens sammanträden för att lyssna samt i
början av sammanträdet ha möjlighet ställa frågor till nämndens politiker.
Funktionsstödsnämnden har dock beslutat att nämndens sammanträden, med anledning av
Covid-19, för tillfället inte ska vara öppna för allmänheten. Nämnden nuvarande beslut gäller
fram till och med december 2020.
Med anledning av den fortsatta risken för smittspridning förslås att nämnden ska fortsätta
hålla slutna sammanträden (där allmänheten inte inbjuds att medverka) fram till och med
augusti 2021. Skulle Folkhälsomyndighen (FHM) under denna tid ändra i sina råd gällande
möten och sammankomster så kommer funktionsstödsnämnden att följa dessa och åter
öppna sina sammanträden för allmänheten.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden stänger nämndens sammanträden för allmänheten till och med
2021-08-31. Om Folkhälsomyndigheten (FHM) under denna tid ändrar sina råd kommer
funktionsstödsnämnden att följa dessa och åter öppna sina sammanträden för allmänheten.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag och därmed
stänger nämndens sammanträden för allmänheten till och med 2021-08-31.
Om Folkhälsomyndigheten (FHM) under denna tid ändrar sina råd kommer
funktionsstödsnämnden att följa dessa och åter öppna sina sammanträden för allmänheten.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Slutna nämndsammanträden med anledning av
Covid-19
Beslut FSN 200824 (§98) Slutna nämndsammanträden på grund av coronaviruset
(Covid-19)
Beslut FSN 200427 (§51) Slutna nämndsammanträden på grund av coronaviruset
(Covid-19)
Delegationsbeslut - Ordförandebeslut om slutna sammanträden i mars och april
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§

168

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning

FSN-2020-745
Sammanfattning

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
ett arbetssätt där utdrag ur belastningsregister ska uppvisas och kontrolleras inför
nyanställning i brukarnära verksamhet och att återkomma med förslaget till nämnden för
beslut. Förvaltningen har tagit fram ett sådant förslag. Förvaltningen har även utrett en
alternativ hantering, införande av bakgrundskontroller.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden inför krav på utdrag ur belastningsregistret för samtliga
nyanställningar i brukarnära verksamheter.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för kontroll av
utdrag ur belastningsregistret som ska användas vid samtliga nyanställningar i brukarnära
verksamheter.
3. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer som beskriver
vilka verksamheter som bedöms vara brukarnära.
4. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer som ska
användas vid bedömning av uppgifter som framkommer vid kontroll av utdrag ur
belastningsregistret.
Särskilda yttranden

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

Patrick Angelin (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut, det vill säga att
funktionsstödsnämnden inför krav på utdrag ur belastningsregistret för samtliga
nyanställningar i brukarnära verksamheter i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag och därmed
inför krav på utdrag ur belastningsregistret för samtliga nyanställningar i brukarnära
verksamheter.
Ordförande finner även att en enig nämnd ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för
kontroll av utdrag ur belastningsregistret som ska användas vid samtliga nyanställningar i
brukarnära verksamheter samt ta fram riktlinjer som beskriver vilka verksamheter som
bedöms vara brukarnära och riktlinjer som ska användas vid bedömning av uppgifter som
framkommer vid kontroll av utdrag ur belastningsregistret.
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Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
Beslut FSN-AU 200311 (§61) Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning

Bilaga 11 - FSN 201214 (§168)
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§

169

Information kring funktionsstödsförvaltningens resultat i Malmö
stads medarbetarenkät 2020

FSN-2020-3123
Sammanfattning

Malmö stad genomför årligen en kommungemensam medarbetarenkät. Medarbetarenkäten
genomförs i oktober varje år och fokuserar på medarbetarengagemang utifrån SKL:s koncept
Hållbart medarbetarengagemang (HME). Medarbetarengagemang är en av de viktigaste
förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i personaltäta
organisationer som en kommun. HME mäter medarbetarnas motivation och förutsättningar
att kunna göra sitt bästa för organisationen och chefernas förmåga att ta tillvara på
medarbetarnas engagemang. I aktuellt ärende redovisas funktionsstödsförvaltningens
övergripande resultat i medarbetarenkäten 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

Anfal Saad Mahdi (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 12)
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner informationen.
Ajournering

Efter ärendet avbryts (ajourneras) sammanträdet i 10 minuter.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Information kring medarbetarenkäten 2020
Medarbetarenkät på funktionsstödsförvaltningen 2020
Presentation FSN 201214 - Medarbetarenkäten 2020

Bilaga 12 - FSN 201214 (§169)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-12-14
Ärende: FSN-2020-3123
Ärende: 13 Information kring funktionsstödsförvaltningens resultat i Malmö stads
medarbetarenkät 2020
Medarbetarenkäten mäter medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna
göra sitt bästa för organisationen och chefernas förmåga att ta tillvara på
medarbetarnas engagemang. I ärendet redovisades resultatet inom
funktionsstödsförvaltnignen avseende år 2020. De resultat som framgår I rapporten
påvisar en hel del problem som vi behöver arbeta vidare med inom vår förvaltning.
Det förekommer problem med ålderism, där medarbetare känner sig diskriminerade
på grund av ålder men även pga. etnicitet, sexuell läggning bland annat. Det som
särskilt sticker ut är förutom förekomsten av diskriminering och trakesserier är att I
visa fall upplever medarbetarna att det är deras chef som utsätter dem för
diskriminering.
Andra problem som framkommer är att medarbetarna inte upplever sig motiverade till
att gå till jobbet. Resultatet av medarbetarenkäten påvisar även att en del
medarbetare upplever att de har någon möjlighet att kombinera föräldraskap och
arbete på sin arbetsplats. Det är viktigt för oss att medarbetarna skall kunna ha en
god arbetsmiljö där man inte utsätts för diskriminering och känner sig omotiverad till
att gå till jobbet. Likaså är det viktigt för oss att man ska kunna kombinera
föräldrarskap och arbete.
Förutom nämnda delar så framkommer det även annan information som påvisar en
del brister inom funktionsstödsförvaltningen. Vänsterpartiet Malmö efterfrågade en
plan för hur vi ska arbeta fram konkreta förslag för att kunna arbeta vidare med
dessa problem som förekommer inom vår förvaltning. Vi ser också ett behov av att
ha en dialogen med de fackliga representanterna i det fortsätta arbetet utifrån
medarbetarenkäten
Malmö 2020‐12‐15
Anfal Mahdi
Med instämmande av
Carin Gustafsson
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§

170

Funktionsstödsnämndens sammanträdestider 2021 planeringsdagar

FSN-2020-2337
Sammanfattning

I september fastställde funktionsstödsnämnden sammanträdestider för 2021. I vanliga fall
brukar nämnden i samband med detta beslut även fastställa två planeringsdagar (halvdagar
mellan 09:00 till 12:00), en på våren och en på hösten. Funktionsstödsnämnden valde i
september att vänta med att sätta datum för planeringsdagarna till dess att
kommunfullmäktige fastställt sin Tidsplan för budget och uppföljning år 2021, detta för att
kunna förlägga eventuella planeringsdagar för exempelvis budgetarbete för ett optimalt sätt.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden fastställer följande datum och tider för sina planeringsdagar 2021:
• Måndagen den 6 december 2021 mellan 09:00 och 13:00
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på nämnden förlänger tiden för planeringsdagen den 6 december 2021
till klockan 13:00.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med Kursars (L) korrigerade förslag
och att nämnden därmed beslutar att nämndens ska ha en planeringsdag den 6 december
2021 mellan klockan 09:00 och 13:00.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Funktionsstödsnämndens planeringsdagar 2021
Kommunfullmäktiges tidplan för budget och uppföljning år 2021
Beslut FSN 200921 (§120) Funktionsstödsnämndens sammanträdestider 2021
G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Funktionsstödsnämndens sammanträdestider
2021
Översikt FSN och FSN-AU 2021
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§

171

Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott

FSN-2018-1042
Sammanfattning

Funktionsstödsnämndens ledamot Elin Kramer (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
funktionsstödsnämnden från och med den 1 januari 2021 (enligt beslut i kommunfullmäktige
2020-11-25). Funktionsstödsnämnden har i sin tur utsett Kramer till ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU). Nämnden behöver därför utse en ny
förtroendevald i nämndens arbetsutskott, tillika myndighetsutskott, samt dennes
inkallelseordning (inkallelseordning framgår inom parantes efter de nominerade) till och med
mandatperiodens slut 2022-12-31.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser Pethra Ängquist, Socialdemokraterna (4) till ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2021-01-01 till 2022-12-31.
Reservationer

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 13)
Yrkanden

Bengt Persson (S) yrkar på att nämnden ska utse Pethra Ängquist (S) till ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2021-01-01 till 2022-12-31 på den
vakanta platsen med inkallelseordning 4.
Patrick Angelin (SD) yrkar på att nämnden ska utse Patrick Angelin (SD) till ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2021-01-01 till 2022-12-31 på den
vakanta platsen med inkallelseordning 4.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Perssons (S) förslag att utse Pethra
Ängquist (S) till ersättare i funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2021-01-01 till
2022-12-31, dels Angelins (SD) förslag att utse Angelins (SD) till ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott för samma tidsperiod.
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" om de vill röst på Perssons (S) förslag och "NEJ" och
de vill rösta på Angelins (SD) förslag. Efter att ha tillfrågat samtliga ledamöter och
tjänstgörande ersättare en och en finner ordförande 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 7 mot 2 och därmed utser Pethra
Ängquist (S) till ersättare i funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2021-01-01 till
2022-12-31. (4 röstberättigade avstod från av rösta).
(Röstresultat framgår av bilaga 14)
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Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Val av ledamöter till FSN-AU
Funktionsstödsnämndens arbetsformer (FSN-2018-958)

Bilaga 13 - FSN 201214 (§171)
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Bilaga 14 - FSN 201214 (§171)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-12-14

Paragraf §171

Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens arbetsutskott,
FSN-2018-1042
Ärende:

Röstlista gällande ny ersättare i funktionsstödsnämndens arbetsutskott
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

2

4
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§

172

Uppdragsbeskrivning för funktionsstödsförvaltningens
förvaltarenhet

FSN-2020-2914
Sammanfattning

I september 2018 beslutade kommunfullmäktige att införa en förvaltarenhet, placerad på
funktionsstödsförvaltningen. Förvaltarenheten tog emot sina första uppdrag i september
2019 och arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden och träder in när mer professionellt
stöd behövs i form av en god man eller förvaltare.
Kommunfullmäktige har reglerat förvaltarenhetens uppdrag i funktionsstödsnämndens
reglemente (§16). För att förtydliga förvaltarenhetens uppdrag har förvaltningen arbetat fram
en uppdragsbeskrivning. Vid punkten informerar enhetschef Susanne Nemeth Svensson om
förvaltarenheten och dess uppdrag. Uppdragsbeskrivningen skickas efter sammanträdet till
kommunfullmäktige, överförmyndarnämnden och arbetsmarknads- och socialförvaltningen
för kännedom.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner informationen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Uppdragsbeskrivning förvaltarenheten
Uppdragsbeskrivning för förvaltarenheten
Bilaga 1 - Medgivande till registerutdrag och bakgrundskontroll
Bilaga 2 - Anställningsvillkor avseende förordnande som ställföreträdare
Bilaga 3 - Anställningsvillkor avseende Överlåtelse av anspråk på arvode
Bilaga 4 - Anställningsvillkor avseende Ansvarsförsäkring

41

§

173

Förstärkta informationsinsatser kring kränkande särbehandling
och trakasserier samt utredning om förekomsten av sexuella
trakasserier mot brukare

FSN-2018-1187
Sammanfattning

2018 gav funktionsstödsnämnden förvaltningen i uppdrag att initiera en kartläggning om
förekomsten av sexuella trakasserier mot brukare samt att förstärka informationsinsatserna
kring Malmö stads riktlinjer mot kränkande särbehandling och trakasserier. Resultatet av
kartläggningen redovisades för nämnden i juni 2019.
Funktionsstödsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet för att förebygga
sexuella trakasserier och höja kunskapsnivån bland förvaltningens anställda kring sexuell hälsa
och våld i nära relationer. Förvaltningen fick även i uppdrag att under kvartal fyra 2020,
redovisa en nulägesrapport avseende funktionsstödsförvaltningens förebyggande arbete kring
kränkande särbehandling och sexuella trakasserier mot brukare.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen om arbetet med att utreda förekomsten
av sexuella trakasserier mot brukare och förstärkta informationsinsatser kring kränkande
särbehandling och trakasserier.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner informationen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Funktionsstödsförvaltningens förebyggande
arbete kring kränkande behandling och sexuella trakasserier mot brukare
Beslut FSN 191216 (§181) Förstärkta informationsinsatser kring kränkande
särbehandling och trakasserier samt utredning om förekomsten av sexuella
trakasserier mot brukare
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§

174

Ansökan om utvecklingsmedel till verkningsfulla förebyggande
insatser mot mäns våld mot kvinnor

FSN-2019-853
Sammanfattning

Länsstyrelsen i Skåne utlyste under 2019 medel som en del av den nationella strategin för att
bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor. I utlysningen lyfts det förebyggande arbetet
fram som särskilt viktigt där våldsförebyggande arbete ska förhindra att våld utövas.
Utgångspunkten i den nationella strategin är att våld ska förebyggas med fokus på
våldsutövare och maskulinitetsnormer. Offentliga verksamheter gavs möjlighet att söka
bidrag för 50 % av kostnaderna och funktionsstödsnämnden beviljades 176 150 kronor.
Projektet startade den 1 september 2019 och avslutades hösten 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner informationen.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Återrapportering av projektet Respektfulla
Relationer
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§

175

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 en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner informationen.
Beslutsunderlag













Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Inkomna, upprättade och tgående skrivelser
Inkommet från Kommunfullmäktige - Tidplan för budget och uppföljning år 2021,
FSN-2020-3029
Inkommet från Kommunfullmäktige - Förhandsbesked gällande valförslag och
avsägelser
Inkommet från Kommunstyrelsen - Malmö stads yttrande gällande Remiss
angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till
bestämmelser, FSN-2020-1976
Inkommet från Kommunstyrelsen - Beslut gällande Intern kontroll kommungemensam granskning avseende risk för röjande av sekretess, FSN-20203064
Inkommet från Kommunstyrelsens arbetsutskott - Malm stads yttrande gällande
Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen, FSN-2020-1941
Inkommet från Region Skåne - Rapport gällande synpunkter och klagomål lämnade
till Patientnämnden 2020. FSN-2020-3162
Inkommet från Nationnella vårdkompetensrådet - Rapport om Pandemin och
kompetensförsörjningen, lärdomar och åtgärdsförslag efter coronavåren 2020,
FSN-2020-3150
Upprättat vid Funktionsstödsförvaltningen - Rapport om samverkan mellan malmö
stads tre socialförvaltningar, FSN-2020-3169
Protokoll från förvaltningsrådet (FVR) 2020-12-03
Protokoll från förvaltningsrådet (FVR) 2020-12-03 - slutversion
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§

176

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 en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner informationen.
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Delegationsbeslut
Protokoll från funktionsstödsnämndens extrainsatta arbetsutskott 2020-11-20
Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-12-03
Delegationsbeslut enligt LSS (november 2020)
Delegationsbeslut enligt SoL (november 2020)
Övriga anmälda delegationsbeslut under perioden
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§

177

Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Tarek Borg informerar om följande
På nämndens januarisammanträde behandlas ett förslag till Nämndsbudget 2021. Förslaget
planeras att publiceras inför arbetsutskottets sammanträde den 7 januari 2021. Samtliga
ledamöter och ersättare har tillgång till arbetsutskotts handlingar om de i god tid vill studera
förslaget till Nämndsbudget 2021.
Varje år delar funktionsstödsnämnden ut ett pris för att hedra ett initiativ inom
funktionsstödsområdet som ökat medvetenheten om funktionsnedsättningar och bidragit till
ett inkluderande och tillgängligt samhälle för alla. Eleonorapriset 2020 gick till Gudrun
Lindström. Prisutdelning gick av stapeln i rådhuset den 3 december (internationella
funktionshinderdagen) under coronaanpassade former. Om man vill läsa mer om
Eleonorapriset eller titta på prisutdelningen hittas denna på
https://malmo.se/eleonorapriset
Den ökande smittspridningen i regionen märks även i förvaltningens verksamheter och
situationen beskrivs som ansträngd men hanterbar. Det är framförallt personal som testat
positivt för Covid-19 men även brukare har drabbats. Borg informerar särskilt om
beredskapen inför de kommande jul- och nyårshelgerna där förvaltningen fortsätter med
extra bemanning och har god tillgång till skyddsmaterial om extra behov skulle uppstå.
Förvaltningen arbetar även tillsammans med regionen med planeringen av den kommande
vaccineringen och de utmaningar som kan uppstå i samband med detta.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett pågående tillsynsärende på ett av nämndens
LSS-boenden med anledning av de skyddsåtgärder som verksamheten använder sig av. Redan
i augusti 2016 skickade dåvarande Sociala resursnämnden en lex Sarah-anmälan till IVO med
anledning av skyddsåtgärderna i verksamheten, en anmälan som avslutades av IVO utan
vidare åtgärder. I fredags (2020-12-11) polisanmälde dock IVO funktionsstödsnämnden med
anledning av de skyddsåtgärder som använts/används. Funktionsstödsförvaltningen har ännu
inte mottagit någon kopia av anmälan eller kontaktats av polisen.
Tarek Borg önskade en riktigt god jul och tackade samtliga för deras engagemang, inte minst
under de speciella förutsättningarna som pandemin fört med sig. Ordförande tackade särskilt
Elin Kramer för sina insatser i funktionsstödsnämnden och önskade henne lycka till i
framtiden.

