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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-01-25 kl. 09:00-14:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1
OBS: Mötesdeltagande sker digitalt (via Teams)

Ordförande

Roko Kursar (L)

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga deltagare

Tarek Borg, förvaltningsdirektör
Jesper Salö, nämndsekreterare
Personalföreträdare, Kommunal
Personalföreträdare, SACO
Personalföreträdare, Vision

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

Val av justerare

FSN-2020-3203
Sammanfattning

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

1. Funktionsstödsnämnden utser Patrick Angelin (SD) till justerare. Justering ska ske senast
måndagen den 1 februari 2021, klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det
allmänna, Ds 2020:27

FSN-2020-3275
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över remissen Efterlevandestöd för barn som
får vård eller boende bekostat av det allmänna. Nämnden föreslås ställa sig positiv till
förslaget att efterlevandestöd inte ska lämnas för barn eller unga som får vård eller boende
som bekostas av det allmänna, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade eller som får vård eller boende inom socialtjänsten.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Remiss från Socialdepartementet Efterlevandestöd
Förslag tiill - Yttrande gällande Remiss Efterlevandestöd till barn
Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna Ds
2020:27
Följebrev - Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får
vård eller boende bekostat av det allmänna, Ds 2020:27
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Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Ett nytt
statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet

3.

FSN-2020-3236
Sammanfattning

Socialdepartementet har tagit fram ett förslag till förordning om statsbidrag för
kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum. Syftet
med det föreslagna statsbidraget är att stödja regionernas arbete med att utveckla och
upprätthålla infrastruktur för kvalitetsregister genom regionala register- och cancercentrum,
för att på så vis höja vårdkvaliteten, förbättra vårdresultaten, effektivisera resursanvändningen
i hälso- och sjukvården och stimulera till forskning och utveckling. Nämnden föreslås ställa
sig positiv till den tänkta statsbidragsfinansieringen under förutsättning att den ökar
förutsättningarna för ett långsiktigt arbete med kvalitetsregistren.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag







4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Remiss från Socialdepartementet - Ett nytt
statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet
Förslag till - Yttrande gällande Remiss från Socialdepartementet - Ett nytt
statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet
Författningsförslag - Ett nytt statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet
Svensk författningssamling - Förordning om statsbidrag för
kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala
cancercentrum
Följebrev - Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Ett nytt statsbidrag
för kvalitetsregisterverksamhet
Remiss angående Energistrategi för Malmö 2021–2030
(samrådsförslag)

FSN-2020-2939
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har mottagit förslag till Energistrategi för Malmö 2021–2030 för
samråd. Energistrategin är Malmö stads kommunala energiplan och avser möta syfte och krav
i Lagen om kommunal energiplanering. Målgruppen för dokumentet är främst de personer
som arbetar med energifrågor inom Malmö stad och de kommunala bolagen,
samarbetsaktörer och lokala energiproducenter.
Funktionsstödsförvaltningens verksamheter är beroende av att Malmö har ett leveranssäkert
elsystem som klarar nuvarande och framtida behov. Förvaltningen har inget att tillägga i
samrådsförslaget och föreslår därför funktionsstödsnämnden att inte yttra sig gällande
Energistrategin.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden lämnar inga synpunkter gällande samrådsunderlaget om
Energistrategi för Malmö 2021-2030.
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Beslutsunderlag






5.

G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Remiss angående Energistrategi 2021-2030
(samrådsförslag)
Samrådshandling Energistrategi för Malmö 2021-2030
Bilaga Strategisk miljöbedömning Malmö
Remissinstanser samråd Energistrategi för Malmö 2021-2030
Följebrev samråd Energistrategi för Malmö 2021-2030
Återremittering av Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars
Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för Malmös äldre

FSN-2020-2546
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige i vilken det föreslås att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (HVON)
inför ett krav som innebär att personer som söker anställning eller praktik, där man ska vårda
äldre inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens (HVOF) verksamhet, lämnar in ett
utdrag ur belastningsregistret till förvaltningen. Motionärerna föreslår vidare att HVON
reviderar sitt reglemente så att personer som är brottsbelastade eller som inte inkommer med
ett utdrag ur belastningsregistret till förvaltningen, inte får anställning eller praktiktjänst inom
HVOFs verksamhet.
När kommunstyrelsen beredde förslaget (2020-09-24) beslutade man att återremittera ärendet
till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden. Detta gjordes med
anledning av det pågående arbetet med att utreda möjligheterna för utdrag ur
belastningsregistret som pågår på de båda förvaltningarna.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och finner därmed motionen besvarad.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse FSN 200125 - Återremittering av Motion om trygg äldeomsorg
för Malmös äldre
Förslag till - Yttrande gällande återremittering av Motion om trygg äldreomsorg för
Malmös äldre
Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för
Malmös äldre
Beslut från kommunstyrelsen - Återremittering av Motion av Magnus Olsson (SD)
och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för Malmös äldre
Tjänsteskrivelse från KS 200909 - Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars
Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för Malmös äldre
Beslut och yttrande från HVON 190924 - Motion av Magnus Olsson (SD) och
Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för Malmös äldre
Beslut FSN-AU 200311 (§61) Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
Beslut FSN 201216 (§168) Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
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6.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan daglig verksamhet och
Moomsteatern

FSN-2020-2916
Sammanfattning

Daglig verksamhet i funktionsstödsförvaltningen och stiftelsen Moomsteatern har tagit fram
ett förslag till överenskommelse för ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Verksamheten i
partnerskapet planeras bestå av sju deltagare från daglig verksamhet enligt LSS och en
omsorgspedagog. Verksamheten ska erbjuda praktisk träning inom teater som varvas med
praktiska inslag om förväntningar i arbetsliv samt stöd till att på sikt komma vidare till en
anställning.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden beslutar att ingå i ett Idéburet offentligt partnerskap med
Stiftelsen Moomsteatern och godkänner Överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) mellan Stiftelsen Moomsteatern och funktionsstödsnämnden i Malmö
stad.
Beslutsunderlag




7.

G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan
daglig verksamhet och Moomsteatern
Förslag till - Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan
Stiftelsen Moomsteatern och funktionsstödsnämnden i Malmö stad
Hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3 (Solkvarteren Skanska)

FSN-2020-3254
Sammanfattning

I enlighet med beslut taget i funktionsstödnämnden 2019-12-16 tas i detta ärende upp ett
hyresavtal avseende en LSS-gruppbostad. Boendet har sex lägenheter och ligger väl integrerat
i stadsmiljö. Hyresvärd för boendet är Skanska.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förslaget till hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3
(Solkvarteren).
2. Funktionsstödsnämnden inhämtar kommunstyrelsens godkännande att teckna hyresavtalet
för LSS-boende Dagvattnet 3 (Solkvarteren).
3. Funktionsstödsnämnden ger ordförande i uppdrag att skriva under hyresavtalet för LSSboende Dagvattnet 3 (Solkvarteren) efter inhämtat tillstånd från kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag





















8.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200125 - Hyresavtal Dagvattnet 3
Hyreskontrakt 2020-1 LSS Solkvarteret
LOPEs yttrande gällande Dagvattnet 3 201217
Översiktskarta Dagvattnet 3
Karta Dagvattnet 3
Bilaga 0 - Bilageförteckning 201221
Bilaga 1 - Lokalens storlek etc 201221
Bilaga 2 - Hyra och tillägg till hyra 201221
Bilaga 3 - Särskilda bestämmelser 201221
Bilaga 4 - Ritning 201221 visande Hyresobjektets omfattning
Bilaga 5 - Gränsdragningslista 201221
Bilaga 6 - Projektgenomförande 201221
Bilaga 6.1 - Gränsdragningslista avseende investeringar 201221
Bilaga 6.3.1 - Teknisk specifikation 201221
Bilaga 6.3.2 - Rumsbeskrivning 201221
Bilaga 7 - Bestämmelserna kring blockuthyrning 201221
Bilaga 8 - Tillträdeshandlingar 201221
Bilaga 8.1 - Tillträdessynsprotokoll 201221
Bilaga 9 - Brandskydd 201221
Bilaga 10 - Funktionsstödsnämndens Funktionsprogram
Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) besöker
funktionsstödsnämnden

FSN-2020-2455
Sammanfattning

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) har ett kommunövergripande uppdrag att
tillgodose den nationella minoriteten romer rättigheter utifrån rådande lagstiftning. En del av
RIKC:s ansvar handlar om att ta fram, implementera, följa upp och revidera ”Handlingsplan
för den nationella minoriteten romer”, en handlingsplan som funktionsstödsnämnden yttrade
sig kring i april 2020 och som fastställdes av kommunstyrelsen i juni 2020.
I handlingsplanen framgår bland annat att RIKC ska bjudas in till funktionsstödsnämnden för
att presentera handlingsplanen, minoritetslagstiftningen och sitt uppdrag.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Romskt informations- och kunskapscenter
(RIKC) besöker funktionsstödsnämnden
Kommunstyrelsen beslut (samt slutversionen av) handlingsplan för den nationella
minoriteten romer 2020-2022
Beslut FSN 200427 (§46) Remiss angående handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö 2020-2022 med reservation (SD)
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9.

Information gällande Finsamprojektet Make it: Work

FSN-2020-2339
Sammanfattning

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

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag






10.

G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Information gällande Make it: Work
Presentation FSN 201123 - Make it: work
Ansökan till Finsam - "Make it: Work" från förarbete till hållbart arbete,
funktionsstödsförvaltningen och Försäkringskassan (samt Finsams beslut), FSN2020-158
Beslut FSN-AU 201112 (§244) Information gällande Finsamprojektet Make it:
Work
Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2021

FSN-2020-3180
Sammanfattning

Planen för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2021 sammanfattar risker,
egenkontroller och åtgärder som planeras att hanteras inom ramen för ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete. Planen ger även en kort beskrivning av förvaltningsgemensamma
utvecklingsområden med koppling till det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt struktur för
återrapportering av arbete med egenkontroller och åtgärder i ledningssystemet ska
funktionsstödsnämnden informeras om plan för ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 i samband med internkontrollplan (FSN-2020-3056) för
att bidra till en samlad bild över förvaltningens hantering av risker.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Plan för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS
2011:9
Plan for ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2021
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11.

Internkontrollplan 2021

FSN-2020-3056
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutar årligen om plan för intern kontroll. Internkontrollplanen är
framtagen utifrån riskdialoger som genomförs i förvaltningen. I planen ingår även de
kommungemensamma granskningar som är beslutade av kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Internkontrollplan 2021.
Beslutsunderlag




12.

G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Internkontrollplan 2021
Förslag till - Internkontrollplan 2021
Risklista till funktionsstödsnämnden
Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2021

FSN-2020-3088
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2021 för beslut i
funktionsstödsnämnden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Nämndsbudget 2021.
Beslutsunderlag




13.

G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Nämndsbudget 2021
Förslag till - Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2021
Bilaga - Antal unika brukare DV och LSS-boenden
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser

FSN-2021-32
Sammanfattning

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

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






















Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
Inkommet från Kommunfullmäktige - Budget 2021 med plan för åren 2022-2023
(slutlig efter KF), FSN-2020-3235
Inkommet från Kommunfullmäktige - Beslut gällande Malmö stads Budget 2021
med plan för åren 2022-2023, FSN-2020-3235
Inkommet från Kommunfullmäktige - Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader kvartal 1 2020, FSN2020-1635
Inkommet från Kommunfullmäktige - Beslut gällande Motion av John Roslund
(M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka, FSN2019-1023
Inkommet från Kommunfullmäktige - Kartläggning av Malmö stads arbete mot
rasism och homofobi samt rekommendationer för att stärka stadens arbete framåt,
FSN-2020-3352
Inkommet från Kommunfullmäktige - Ny renhållningsordning för Malmö stad
2021-2030, FSN-2020-3346
Inkommet från Kommunfullmäktige - Beslut om fördelningsmodell för
extratjänster och andra typer av arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk
styrmodell, FSN-2021-124
Inkommet från Kommunfullmäktige - Förslag till Strategi för klimatneutralt
byggande 2030, FSN-2020-1134
Inkommet från Kommunfullmäktige - Åtgärdsplan för hur digitalisering och
automatisering bidrar till effektivisering, bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet i
välfärden, FSN-2021-13
Inkommet från Kommunfullmäktige - Beslut gällande Motion av Stefana Hoti (MP)
om att stoppa användandet av barn som tolkar, FSN-2019-1348
Inkommet från Kommunfullmäktige - Valförslag och avsägelser 201222, FSN2021-123
Inkommet från Kommunfullmäktige - Beslut gällande valförslag och avsägelser 2011-25, FSN-2020-3248
Inkommet från Kommunstyrelsen - Yttrande gällande Remiss från
Utbildningsdepartementet - Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42),
FSN-2020-238
Inkommet från Kommunstyrelsens arbetsutskott - Beslut gällande avrop av medel
för rekrytering av malmöbor med funktionsvariation i daglig verksamhet, FSN2020-2870
Inkommet från Stadsrevisionen - Granskning av barn som far illa, FSN-2020-3321
Inkommet från Stadsrevisionen - Granskning av hantering av stadsbidrag från
Migrationsverket, FSN-2020-3325
Inkommet från SKR - Överenskommelse mellan staten och SKR om
Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021, FSN-2021-49
Inkommet från SKR - Överenskommelse mellan staten och SKR inom området
psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022, FSN-2021-51
Inkommet från SKR - Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021, FSN2021-44
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14.

Inkommet från HVO - Förlängning av utökning med ytterligare medicinskt
ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen, FSN-2020-3338
Inkommet från HVO - Reviderade riktlinjer för biståndsbedömning i ordinärt
boende och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL), FSN-2019-1920
Inkommet från Miljönämnden - Rapport Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019-juni 2020, FSN-2020-925
Utgående till Stadskontoret - Förvaltningsremiss gällande Direktiv för
Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö, FSN-2020-3101
Utgående till Stadskontoret - Skrivelse gällande rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS till kommunfullmäktige 2021 och framåt, FSN-2020-3309
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Protokoll förvaltningsrådet (FSN-FVR)
2021-01-15 (inklusive bilagor), FSN-2021-68
Återrapportering av delegationsbeslut

FSN-2021-36
Sammanfattning

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

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag







15.

Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Delegationsbeslut
Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-01-14 (obs. justeras
formellt 210121)
Delegationsbeslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) under december 2020
Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) under december 2020
Delegationsbeslut gällande direktupphandlingar (kvartal 4 2020)
Övriga anmälda delegationsbeslut under perioden
Information från förvaltningen

FSN-2020-3205
Sammanfattning

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

