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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-01-25 kl. 09:00-15:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (medverkar digitalt)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (medverkar digitalt)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (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) §§1-10
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Annika Råbrant (S) (medverkar digitalt) §§1-9
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Halid Osman (C) (medverkar digitalt) §§1-10
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt)

Övriga närvarande

Tarek Borg (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Helen Ekeroth (utredare strategiska avdelningen) §1, §10
Joakim Hansson (enhetschef daglig verksamhet) §5
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT) §6
Mujo Halilovic (romskt informations- och kunskapscenter, RIKC ) §7
Marian Wydow (romskt informations- och kunskapscenter, RIKC) §7
Julia Sällström (romskt informations- och kunskapscenter, RIKC) §7
Anders Sjöholm (insatsledare för Make it: Work) §8
Ulla-Carin Öhrstrand (sektionschef stöd, hälsa och DV) §8
Annika Gottfridssson (ekonomichef) §11
Ellen Andersson (utredare strategiska avdelningen) §11
Helena Paulsson (utredare strategiska avdelningen) §11
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§

1

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.
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 210125 - Remiss från Socialdepartementet Efterlevandestöd
Förslag till - 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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§

2

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Ett nytt
statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet

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.
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 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
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§

3

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden lämnar inga synpunkter gällande samrådsunderlaget om
Energistrategi för Malmö 2021-2030.
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 därmed inte lämnar inte lämnar
några synpunkter gällande samrådsunderlaget om Energistrategi för Malmö 2021-2030.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag







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

Bilaga 1 - FSN 2021-01-25 (§3)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 20-01-25
Ärende: FSN-2020-293
Ärende: Remiss om Energistrategi för Malmö 2021-2030

Denna energistrategi tar bland annat upp frågan om hur Malmö stad kan säkra
produktionen av elkraft. Vi saknar ett avgörande avsnitt om produktion av el i egen
regi. Vänsterpartiet har tidigare lagt en motion att Malmö stad ska starta ett
kommunalt energibolag. Kommunen behöver ta ett fastare grepp över
energieffektiviseringen och att öka möjligheten att i krislägen säkerställa
energiförsörjningen för eget behov, för invånare och företag inom kommunen. Dessa
motioner har vi lagt fram både inom Malmö kommun och inom Region Skåne.
För att strategin skall bli framgångsrik krävs ändrade förutsättningar:
- Kommunen köper tillbaka elnätet
- Kommunen startar ett eget energibolag
- Avgiftsfri kollektivtrafik

Malmö 2021‐01‐25
Anfal Mahdi (V)
Med instämmande av Carin Gustafsson (V)
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§

4

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.
Beslut

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

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 2)
Yrkanden

Patrick Angelin (SD) yrkar på att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Roko Kursar (L) och Bengt Persson (S) yrkar på att nämnden ska bifalla föreliggande förslag
till yttrande och därmed föreslår kommunfullmäktige att finna motionen besvarad.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Kursars (L) och Perssons (S)
förslag att bifalla föreliggande förslag till yttrande och därmed föreslår kommunfullmäktige
att finna motionen besvarad, dels Angelins (SD) 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 Kursars (L) och Perssons (S)
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.
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Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L) och Perssons (S) förslag med röstsiffrorna 11 mot 2 och att
nämnden godkänner det föreliggande förslaget till yttrande och därmed föreslår
kommunfullmäktige att finna motionen besvarad.
(Röstresultat framgår av bilaga 3)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse FSN 200125 - Återremittering av Motion om trygg äldreomsorg
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

Bilaga 2 - FSN 2021-01-25 (§4)
10
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Bilaga 3 - FSN 2021-01-25 (§4)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-01-25

Paragraf: §4

Återremittering av Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg
äldreomsorg för Malmös äldre, FSN-2020-2546
Ärende:

Röstlista gällande Motion från Sverigedemokraterna om trygg äldreomsorg för Malmös äldre
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (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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§

5

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan
funktionsstödsnämnden 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.
Vid sittande bort korrigeras paragrafens namn till "Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
mellan funktionsstödsnämnden och Moomsteatern". (i kallelsen "Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) mellan daglig verksamhet och Moomsteatern")
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.
2. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Särskilda yttranden

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
(se Bilaga 4)
Yrkanden

Bengt Persson (S), Lars-Eric Nelderup (C), Erik Hammarström (MP) och Patrick Angelin
(SD) yrkar bifall till föreliggande beslut om 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.
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska justera punkten omedelbart.
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 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
samt att nämnden justerar paragrafen omedelbart.
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Beslutet skickas till

Stiftelsen Moomsteatern
Beslutsunderlag





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
[Snyggare version av] Förslag till - Överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) mellan Stiftelsen Moomsteatern och funktionsstödsnämnden i
Malmö stad

Bilaga 4 - FSN 2021-01-25 (§5)
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§

6

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 kommer att ha sex lägenheter och ligger
väl integrerat i stadsmiljö. Hyresvärd för boendet är Skanska.
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.
Reservationer och särskilda yttranden

Anfal Saad Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 5)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (se Bilaga 6)
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
(se Bilaga 7)
Yrkanden

Anfal Saad Mahdi (V) yrkar på att nämnden ska återremittera ärendet och ge förvaltningen i
uppdrag att återkomma med ett hyresavtal för LSS-boendet med plats för tre till fem boende.
Bengt Persson (L) yrkar på att nämnden ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Roko Kursar (L) och Bengt Persson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut och att
nämnden därmed godkänner föreliggande förslag till hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3
(Solkvarteren) och inhämtar kommunstyrelsens godkännande att teckna hyresavtalet.
Beslutsgång

Ordförande föreslår att nämnden först ska avgöra om ärendet ska behandlas vid dagens
sammanträde eller återremitteras till förvaltningen i enlighet med Saad Mahdis (V)
förslag. Om nämnden inte beslutar att återremittera behandlas därefter materiella
yrkanden. Efter att ha tillfrågat samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
finner ordförande att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
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Ordförande börjar med att ställa Saad Mahdis (V) yrkande att nämnden ska återremittera
ärendet till förvaltningen mot Perssons (S) yrkande om att nämnden ska avgöra ärendet vid
dagens sammanträde. Röstning sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och
en redogör för sitt ställningstagande genom att säga "JA" om de vill rösta på Perssons (S)
förslag och "NEJ" om de vill rösta på Saad Mahdis (V) förslag.
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
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
(Röstresultat framgår av bilaga 8)
Ordförande tillfrågar därefter nämnden om man avser besluta i enlighet med Kursars (L) och
Persson (S) förslag att godkänna föreliggande förslag till hyresavtal för LSS-boende
Dagvattnet 3 (Solkvarteren) och inhämta kommunstyrelsens godkännande att teckna
hyresavtalet. Röstning sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
redogör för sitt ställningstagande genom att säga "JA" om man stödjer Kursars (L)
och Perssons (S) förslag eller "NEJ" om man inte gör det.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
med Kursars (L) och Perssons (S) förslag med röstsiffrorna 12 mot 1 och att nämnden
därmed godkänner föreliggande förslag till hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3
(Solkvarteren) och inhämtar kommunstyrelsens godkännande att teckna hyresavtalet.
(Röstresultat framgår av bilaga 9)
Ordförande finner även att nämnden ger ordförande i uppdrag att skriva under hyresavtalet
för LSS-boende Dagvattnet 3 (Solkvarteren) efter inhämtat tillstånd från kommunstyrelsen.
Ajournering

Efter ärendet tar nämnden en paus (mötet ajourneras) i 20 minuter.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag















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
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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

Bilaga 5 - FSN 2021-01-25 (§6)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 21-01-25
Ärende: FSN-2019-2496
Ärende: Hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3 (Solkvarteren Skanska)
Socialstyrelsen är mycket tydlig i sina rekommendationer om att en gruppbostad bör
ha tre till fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018).
SOSFS 2002:9 men medger dock en acceptans för fler boende under förutsättning
att de boendes goda levnadsvillkor inte åsidosätts. Brukarorganisationerna i Malmö
stad svarar dock i sitt remissvar angående framtida utbyggnad av LSS-boenden att
de önskar se en begränsning till 1-5 boende.
Vänsterpartiet anser fortsatt att funktionsstödsförvaltningen bör följa Socialstyrelsens
allmänna råd och rekommendationer samt följa de önskemål som framförs av
brukarorganisationerna som ett led i LSS ledord om självbestämmande och
delaktighet. Vänsterpartiet vill således begränsa antalet boende till 3-5 lägenheter vid
den fortsatta projekteringen, vi yrkade därför återremiss på ärendet.
När vårt yrkande röstades ner reserverade vi oss.
Malmö 2021-01-25
Anfal Mahdi (V)
Med instämmande av Carin Gustafsson (V)

Bilaga 6 - FSN 2021-01-25 (§6)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20210125
Ärende: FSN-2020-3254
Moderaterna och Centerpartiet ställer sig bakom hyresavtal för LSS-boende
Dagvattnet 3 (Solkvarteren Skanska) trots att boendet har sex lägenheter.
Boendet är väl integrerat i stadsmiljö med närhet till serviceutbud, kollektivtrafik,
fritidsaktiviteter och målgruppen för lägenheterna är malmöbor med behov av boende
i urban miljö vilket är något som efterfrågas i bostadskön till gruppbostad. Moderaterna
och Centerpartiet bedömer att individer med detta behov av stimuli och socialt
umgänge har större möjligheter att uppnå goda levnadsvillkor i ett boende för sex
brukare samt att detta då i direkt mening inte skulle innebära en institutionell prägel.
Boendets placering på bottenplan i ett flerfamiljshus med enskilda ingångar ger istället
en positiv inkludering i samhället utifrån lagstiftningens målsättning. Möjligheten för fler
malmöbor med insatsen bostad enligt LSS att bosätta sig i nybyggda Hyllie innebär
också större variation och frihet för malmöbor med rättigheten gruppbostad. Däremot
vill vi göra ett medskick till förvaltningen att man vid placering ska ta hänsyn till att fler
än fem aldrig är optimalt utifrån insatsens syfte varpå den individuella prövningen är
särskilt relevant.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 7 - FSN 2021-01-25 (§6)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-01-25

Paragraf: §6
Ärende:

Hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3 (Solkvarteren Skanska), FSN-2020-3254

Röstlista gällande återremissyrkande av ärendet Hyresavtal för LSS-boendet Dagvattnet 3
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (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

Bilaga 9 - FSN 2021-01-25 (§6)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-01-25

Paragraf: §6
Ärende:

Hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3 (Solkvarteren Skanska), FSN-2020-3254

Röstlista gällande godkännande av Hyresavtal för LSS-boende Dagvattnet 3 (röstning 2)
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (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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7

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.
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 nämnden 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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§

8

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.
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 nämnden godkänner informationen.
Ajournering

Efter ärendet tar nämnden en paus (mötet ajourneras) i 15 minuter.
Beslutsunderlag






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
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§

9

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

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




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

Bilaga 10 - FSN 2021-01-25 (§9)
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§

10

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden lägger under granskningen "Kvalitetsarbete i det verksamhetsnära
arbetet"till granskningsmetoden "Enkät till personal verksam i gruppbostad".
2. Funktionsstödsnämnden godkänner efter fastställd förändring Internkontrollplan 2021.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (se bilaga 11)
Anfall Saad Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 12)
Yrkanden

Förändringsförslag 1
Anfal Saad Mahdi (V) yrkar på nämnden även ska granska ”Brister i genomförandeplan och
brukarens delaktighet” inom ramen för Interkontroll 2021 på samma sätt som gjordes i
nämndens Interkontrollplan 2019.
Förändringsförslag 2
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden under granskningen "Kvalitetsarbete i det
verksamhetsnära arbetet" ska lägga till granskningsmetoden:
"Enkät till personal verksam i gruppbostad".
Förändringsförslag 3
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden:
Dels under granskningarna gällande "Skyddsåtgärder" ska ändra beskrivningen av risken
från: "Risk för tvångs- och begränsningsåtgärder på grund av att processen för skyddsåtgärder inte följs,
vilket kan leda till lidande samt bristande och felaktigt stöd till brukare. Risken är särskilt relevant i arbetet
med personer som utvecklat eller riskerar att utveckla ett utmanande beteende."
till: "Risk för tvångs- och begränsningsåtgärder på grund av felaktig tolkning av skyddsåtgärder och
samtycken. Risken är särskilt relevant vid bristande kompetens och felaktig placering/anpassning."
Dels på att nämnden under granskningarna gällande "Skyddsåtgärder" ska ändra områden och
tillhörande rutiner som ska granskas
från: "Följsamhet till processen för skyddsåtgärder"
till: "Brister i tillämpning av skyddsåtgärder"
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Ajournering

Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 10 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning

Roko Kursar (L) yrkar bifall till Anselmssons (M) förändringsförslag 2 och föreslår att
nämnden därefter godkänner Internkontrollplan 2021.
Bengt Persson (S) och Erik Hammarström (MP) instämmer i Kursars (L) yrkande att
nämnden godkänner Internkontrollplan 2021 efter Anselmssons (M) förändringsförslag 2.
Patrick Angelin (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag till Internkontrollplan 2021.
Josefin Anselmsson (M) yrkar bifall till Saad Mahdis (V) förslagna
förändring (förändringsförslag 1) och att nämnden efter detta och de egna
förändringsförslagen (förändringsförslag 2 och 3) godkänner Internkontrollplan 2021.
Anfal Saad Mahdi (V) yrkar bifall till Anselmssons (M) föreslagna förändringar
(förändringsförslag 2 och 3) och att nämnden efter dessa och de egna förändringsförslaget
(förändringsförslag 1) godkänner Internkontrollplan 2021.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre (3) förslag till beslut gällande Internkontrollplan 2021:
1. Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag av godkänna Interkontrollplan
2021 efter Anselmssons (M) förändringsförslag 2.
2. Angelins (SD) förslag att godkänna föreliggande förslag till Interkontrollplan 2021.
3. Anselmssons (M) och Saad Mahdis (V) förslag att godkänna Internkontrollplan 2021 efter
Anselmssons (M) och Saad Mahdis (V) förändringsförslag (förändringsförslag 1, 2 och 3)
Ordförande föreslår en beslutsgång där Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms
(M) förslag utgör huvudförslag. För att få fram ett motförslag föreslår ordförande att
nämnden först ställer Angelins (SD) förslag och Anselmssons (M) och Saad Mahdis (V)
förslag mot varandra. De förslag som mottar flest röster utgör sedan motförslag till
huvudförslaget (så kallad kontrapropositionsordning).
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Ordförande börjar med att ställa Angelins (SD) förslag mot Anselmssons (M) och Saad
Mahdis (V) förslag för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. Röstning sker genom
att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt ställningstagande genom
att säga "JA" om det vill rösta på Anselmssons (M) och Mahdis (V) förslag och "NEJ" om de
vill rösta på Angelins (SD) förslag.
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Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
Anselmssons (M) och Mahdis (V) ska utgöra motförslag till huvudförslaget med röstsiffrorna
5 mot 2. (6 röstberättigade avstår från att rösta)
(Röstresultat framför av bilaga 13)
Därefter ställer ordförande Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (M) förslag
mot Anselmssons (M) och Saad Mahdis (V) förslag. Röstning sker genom att ledamöter och
tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt ställningstagande genom att säga "JA" om
det vill rösta på Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (M) förslag och "NEJ" om de
vill rösta på Anselmssons (M) och Mahdis (V) förslag.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (M) förslag med röstsiffrorna 6
mot 5 (2 röstberättigade avstår från att rösta) och att nämnden därmed beslutar att efter
Anselmssons (M) förändringsförslag 2 godkänna Internkontrollplan 2021.
(Röstresultat framför av bilaga 14)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag





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

Funktionsstödsnämnden 20210125
Ärende: FSN-2020-3056
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på flertalet ändringar och tillägg utifrån att
säkerställa de risker vi ser som särskilt allvarliga för malmöbor i
Funktionsstödsnämndens verksamheter. Dels handlar det om de systematiska tvångsoch begränsningsåtgärder som nyligen nådde våra partiers kännedom via anonyma
anmälningar till IVO, dels om att man inte justerat i kontrollen avseende
skyddsåtgärder från tidigare år.
Utifrån hur informationen nådde våra partier har vi gjort bedömningen att där finns låg
tillit mellan personal och ledning och i förlängningen en brist i kontrollen mellan nämnd
och förvaltning. Därför förespråkade vi personalenkäter för att kunna få fram anonyma
svar från den yrkesgrupp som faktiskt larmade om detta olagliga förfarande. Därtill ville
vi säkerställa att resultatet presenteras för nämnden innan det går genom andra led
eftersom det blir nämnden som får ta ansvar än en gång om liknande brister skulle
fortgå. Vi har tidigare poängterat att det som ska följas upp inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet och som larmar vid årsanalys också bör kunna
rapporteras tydligare till ansvariga politiker vid delårsrapport. I detta fall menar vi att
nämnden måste få möjlighet att tillgodogöra sig information som lyder under
nämndens ansvar för att i sin tur kunna besluta om åtgärder.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade därtill på att man behövde justera under risken
skyddsåtgärder om man inte justerat i handlingsplanen. Detta för att vi gjort
bedömningen att man inom nämnden gjort en felaktig bedömning avseende
skyddsåtgärder och olagliga tvångsåtgärder som inlåsning och övervakning. Man
hänvisar här till insamling av samtycken vilka våra partier bedömer är ytterst
tvivelaktiga. Vid tvångsmedel av denna karaktär, i en utsatt människas bostad, kan
man inte använda sig av den typen av samtycken för att säkerställa den enskildes
önskemål. Inte heller kan man säkerställa att den enskilde kan återta samtycket när
som eftersom de inte har andra möjligheter till kommunikation eller rörelse än att
använda sig av dessa tvångs- och begränsningsåtgärder vilket då tolkas som
samtycke. Utifrån detta anser vi att risken snarare är att man tolkar begreppet och den
praktiska implementeringen av skyddsåtgärder och samtycken till den enskildes
nackdel. Ett sådant förfarande kan i förlängningen leda till det man benämner som
”utmanande beteende” vilket i sin tur anses kräva denna typ av åtgärder. Moderaterna
och Centerpartiet tror att utmanande beteende beror på kontexten i våra verksamheter
och att detta således blir till en ond cirkel med störst belastning på personal och individ.

Bilaga 11 - FSN 2021-01-25 (§10)
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Risken, har i utredningen av ett av våra boenden även påvisats vara kopplad till
bristande kompetens och felaktig placering/anpassning vilket också ligger på
nämndens ansvar. Med detta i åtanke önskar vi bredare kontrollmöjligheter för att
faktiskt kunna ta ansvar som innebär goda levnadsförhållande för de malmöbor som
får sina rättigheter tillgodosedda av vår nämnd.
Om det är så att styret anser att en utredning av det systematiska kvalitetsarbetet är
tillräcklig, eftersom man nekat vårt nämndsinitiativ om en extern utredning av våra
verksamheter och utökad internkontroll, känner vi osäkerhet i hur vi ska kunna ta
ansvar.
Våra partier yrkade även bifall till Vänsterpartiets yrkande om att granska brister i
genomförandeplan och brukarens delaktighet. Svaret som gavs, om att man granskat
detta tidigare, som anledning för att inte göra det igen är ytterst tvivelaktigt. Vid
samtliga granskningar har vi sett tydliga brister på området vilket också är ett område
som är lagstadgat och en rättighet för medborgare med insatser enligt SoL och LSS.
Att man tycker det är onödigt för att man återkommande sett att man inte upprätthåller
detta är ingen anledning till att prioritera bort det.
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss mot Internkontrollplan 2021.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 12 - FSN 2021-01-25 (§10)
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Vänsterpartiet
Reservation
Funktionsstödsnämnden 2021-01-25
Ärende: FSN-2020-3056
Ärende: Internkontrollplan 2021
I Nämndsbudget 2020 (FSN-2019-2684) ansågs andel personer med aktuella
genomförandeplaner in om LSS-boende respektive daglig verksamhet följas via
Socialstyrelsens enhetsenkät Öppna jämförelser. Via granskning i tidigare års
interkontrollplan har det visat sig att de siffror som rapporteras in till Socialstyrelsen
skiljer sig från funktionsstödsförvaltningens egna kontroller. 2019 års resultat i Öppna
jämförelser var tex 95% för boende och 89% för daglig verksamhet vilket kan
jämföras med siffror från uppföljning av internkontrollplan 2019 (FSN-2019-775) där
resultatet inom LSS bostäder blev 86% helt godkända respektive 58% inom daglig
verksamhet.
Vänsterpartiet yrkade således att nämnden även ska granska brister i
genomförandeplan och brukarens delaktighet via internkontrollplan 2021, precis som
vi har gjort under tidigare år.
När vårt yrkande inte bifölls reserverade vi oss.
Malmö 2021-01-25
Anfal Mahdi (V)
Med instämmande av Carin Gustafsson (V)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-01-25

Paragraf: §10
Ärende:

Internkontrollplan 2021, FSN-2020-3056

Röstlista för att utse ett motförslag till huvudförslaget
Ledamot

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (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
X
5

2

6
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-01-25

Paragraf §10

Ärende:

Internkontrollplan 2021, FSN-2020-3056

Röstlista gällande Anselmssons (M) och Mahdis (V) motförslag mot Kursars (L), Perssons (S)
och Hammarströms (M) huvudförslag
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (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
6

X
5

2
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§

11

Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2021

FSN-2020-3088
Sammanfattning

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

1. Funktionsstödsnämnden ändrar i planeringskommentaren under kommunfullmäktigemålet
"Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och
trygga anställningar" från "normmedvetet och normkritiskt" till "normkritiskt och normkreativt"
2. Funktionsstödsnämnden ändrar i "Plan för verksamheten" under rubriken "Utbyggnad"
genom att efter första stycket lägga till:
"För att nämnden ska klara klimatmålen är nämndens ambition att tillsammans med Servicenämnden
utreda hur fler befintliga boenden ska klimatanpassats genom olika åtgärder och vid nybyggnation bygga fler
så kallade passivhus och nära nollenergihus."
3. Funktionsstödsnämnden godkänner efter fastställda förändringar Nämndsbudget 2021.
Reservationer och särskilda yttranden

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 15)
Anfal Saad Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 16)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (se Bilaga 17)
Yrkanden

Anfal Saad Mahdi (V) yrkar på att nämnden ska göra följande förändringar i Nämndsbudget
2021:
Förändringsförslag 2
I kommunfullmäktigemålet "Malmö stad ska vara en god arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar" föreslås nämnden under planeringskommentar
för mandatperiod lägga till:
”Under 2021 avser funktionsstödsförvaltningen genomföra en utredning om möjligheten till att införa
arbetstidsförkortning med bibehållen lön vid någon av nämndens verksamheter.”
Förändringsförslag 2
I kommunfullmäktigemålet "Malmö stad ska vara en god arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar" föreslås nämnden under planeringskommentar
för mandatperiod lägga till:
”Nämnden kommer även fokusera på att ha rätt grundbemanning på arbetsplatserna för att förbättra
personalens arbetsvillkor.”
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Förändringsförslag 3
I kommunfullmäktigemålet "Malmö stad ska säkerställa god kompetensförsörjning" föreslås
nämnden ändra indikatorn för andel timmar utförda av externa bemanningssjuksköterskor
från 20% till 0%.
Förändringsförslag 4
I "Plan för ekonomi" under rubriken "Boende enligt socialtjänstlagen i Malmö i stället för
externa platser” föreslås nämnden lägga till:
”Förvaltningen ska verka för att minska externa placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) i så hög
utsträckning som möjligt”
Förändringsförslag 5
I "Plan för ekonomi" under rubriken "Hälso- och sjukvårdsorganisationen" föreslås nämnden
lägga till:
”Nämnden har som mål att under 2021 fullständigt avveckla användandet av inhyrd personal och istället
öka grundbemanningen.”
Erik Hammarström (MP) yrkar på att nämnden ska göra följande förändringar i
Nämndsbudget 2021:
Förändringsförslag 6
Kommunfullmäktigemål "Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar" föreslås nämnden under planeringskommentar
för mandatperiod ändra:
från: “normmedvetet och normkritiskt”
till: "normkritiskt och normkreativt"
Förändringsförslag 7
I "Plan för verksamheten" under rubriken "Utbyggnad" föreslås nämnden (efter första
stycket) lägga till:
"För att nämnden ska klara klimatmålen är nämndens ambition att tillsammans med Servicenämnden
utreda hur fler befintliga boenden ska klimatanpassats genom olika åtgärder och vid nybyggnation bygga fler
så kallade passivhus och nära nollenergihus."
Ajournering

Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 10 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning

Roko Kursar (L) yrkar bifall till Hammarströms (MP) förändringsförslag (förslag 6 och 7) och
föreslår att nämnden därefter godkänner Nämndsbudget 2021. Bengt Persson (S) instämmer i
Kursars (L) förslag till Nämndsbudget 2021.
Anfal Saad Mahdi (V) yrkar bifall till Hammarströms (MP) förändringsförslag (förslag 6 och
7) och föreslår att nämnden med dessa och de egna förändringsförslagen (förslag 1-5)
godkänner Nämndsbudget 2021.
Patrick Angelin (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag till Nämndsbudget 2021
till förmån för Sverigedemokraternas budgetalternativ.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre (3) förslag till beslut gällande Budgetskrivelse 2021.
1. Kursars (L) förslag att nämnden efter Hammarströms (MP) förändringsförslag (förslag 6
och 7) godkänner Nämndsbudget 2021.
2. Saad Mahdis (V) förslag att nämnden med Hammarströms (MP) förändringsförslag
(förslag 6 och 7) och de egna förändringsförslagen (förslag 1-5) godkänner Nämndsbudget
2021.
3. Angelins (SD) förslag att nämnden ska avslå föreliggande förslag till Nämndsbudget 2021
till förmån för Sverigedemokraternas budgetalternativ.
Ordförande föreslår en beslutsgång där Kursars (L) förslag utgör huvudförslag. För att få
fram ett motförslag föreslår ordförande att nämnden först ställer Angelins (SD) förslag
och Saad Mahdis (V) förslag mot varandra för att utse ett motförslag till huvudförslaget (så
kallad kontrapropositionsordning). Varje röstning sker genom att samtliga ledamöter och
tjänstgörande ersättare muntligen (en och en) redogör för sitt ställningstagande i ärendet,
detta för att säkerställa god demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Albin Schyllert (M) meddelar att Moderaterna (M) och Centerpartiet (C) inte kommer att
delta vid ärendets avgörande.
För att få fram ett motförslag ställer ordförande först Angelins (SD) förslag och Saad Mahdis
(V) förslag mot varandra. Rösning sker genom att de som röstar Angelins (SD) förslag säger
"JA" och att de som röstar på Saad Mahdis (V) förslag säger "NEJ".
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutat att Angelins
(SD) förslag ska utgöra motförslag till huvudförslaget med röstsiffrorna 2 mot 1
(10 röstberättigade avstår från att rösta).
(Röstresultat redovisas i bilaga 18)
Ordförande ställer därefter Angelins (SD) förslag till Nämndsbudget 2021 mot Kursars (L)
förslag till Nämndsbudget 2021. Röstningen sker genom att de som röstar på Kursars (L)
förslag säger "JA" och de som röstar på Angelins (SD) förslag säger "NEJ".
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
med Kursars (L) förslag med röstsiffrorna 6 mot 2 (5 röstberättigade avstår från att rösta) och
att nämnden därmed efter Hammarströms (MP) förändringsförslag (förslag 6 och 7)
godkänner Nämndsbudget 2021.
(Röstresultat redovisas i bilaga 19)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Nämndsbudget 2021
Förslag till - Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2021
Bilaga - Antal unika brukare DV och LSS-boenden

Bilaga 15 - FSN 2021-01-25 (§11)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 21-01-25
Ärende: Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2021
Ärende: FSN-2020-3088
Vänsterpartiets vision är ett jämlikt, jämställt, diskrimineringsfritt och tillgängligt Malmö
som går i bräschen för att skapa ett hållbart samhälle som erbjuder medborgarna goda
levnadsvillkor och arbetstagarna trygga arbetsvillkor. Ekonomiska medel fördelas
utifrån behov. I vänsterpartiets Malmö kan alla människor leva, inte bara överleva.
Vänsterpartiet har tagit del av en välskriven nämnds budget och uppskattar de
förändringar som gjorts 2021 jämfört med tidigare år. Vi kan nu se hur ekonomiska
medel fördelas överfunktionsstödsförvaltningens avdelningar till skillnad från
funktionsstödsnämndens budget de senaste åren. Vänsterpartiet önskade att
förtydliga målen i budgetskrivelsen baserat på de behov som vi fått ta del av från
fackliga organisationer och intresseorganisationer.
Vänsterpartiet har många fler förslag på hur verksamheten kan utvecklas i år. Utifrån
det som redovisas för oss i nämnden i form av översyn kring arbetsmiljö och
riskanalyser samt fackförbundens upplysning så går det inte att förbise de behov som
finns inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. Vänsterpartiet Malmö vill
säkerställa att personalen inom verksamheten har en god arbetsmiljö med goda
arbetsvillkor. Därför föreslog vi att nämnden skulle fokusera på att ha rätt
grundbemanning på arbetsplatserna för att förbättra personalens arbetsvillkor, vi
föreslog även att man genomför en utredning om möjligheten till att införa
arbetstidsförkortning med bibehållen lön vid någon av nämndens verksamheter år
2021. För oss är det också viktigt att man under 2021 fullständigt avvecklar
användandet av inhyrd personal och istället ökar grundbemanningen.
För att slussa bort användandet av inhyrd personal föreslog vi bland annat att vi man
ska minska antalet externa bemanningssjuksköterskor. 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. Enligt
till exempel 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. 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.
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Vänsterpartiet
När våra yrkanden inte bifölls reserverade vi oss.
Malmö 2021-01-25
Anfal Mahdi (V)
Med instämmande av Carin Gustafsson (V)

Bilaga 17 - FSN 2021-01-25 (§11)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20210125
Ärende: FSN-2020-3088
Moderaterna och Centerpartiet valde att lägga ner sina röster utifrån att vi respekterar
förvaltningens behov av en budget samtidigt som vi inte kan ställa oss bakom
inriktningen och prioriteringarna det politiska styret har.
Våra partier fick in relevanta delar i budgetskrivelsen avseende vår ambition om att
minska antalet externa placeringar av LSS-bostad och arbete med att motverka
inlåsningseffekter inom insatsen daglig verksamhet. Vi fick även in en viktig del om
systematiskt arbetsmiljöarbete och fokus på att förebygga ohälsa för vår personal vilket
vi ser som en nyckel för högre kvalitet även för malmöborna i våra verksamheter.
Däremot står Moderaterna och Centerpartiet upp för de liberala värderingar som
format LSS. Vi tror på jämlikhet och frihet för malmöbor med funktionsnedsättning. Här
står vi långt ifrån nuvarande styre som successivt dragit sig mer åt en socialisering och
återgång till det institutionssamhälle dessa rättigheter skulle motverka.
Vi står inte bakom den kollektiv fokus där individens behov får stå åt sidan för det
politiska styrets. Negativ praxis och samlokaliserade boenden för att justera statistik
går före goda levnadsvillkor och individuell anpassning. Systematisk inlåsning och
övervakning av malmöbor nonchaleras med att det ansågs ok av IVO innan vår nämnd
tillträdde. Ingen vilja till att tillåta den granskning av malmöbornas levnadsförhållande
i våra verksamheter våra partier föreslog utan istället en kontroll av det systematiska
kvalitetsarbete som redan i sitt eget syfte ska innefatta kontroll. Ingen vilja att förstärka
arbetsmiljön för våra anställda eller prioritering av smittskydd i en pandemi utan en
ignorans för det faktum att våra brukare och personal faktiskt inte har några
valmöjligheter till andra utförare eller arbetsgivare. De är fast i de levnadsförhållanden
och arbetsmiljöer vi ansvarar för vilket bör föranleda oss till att prioritera kvaliteten inom
bådadera.
Våra partier står även fortsatt upp för valfrihet och normalisering för medborgare med
funktionsnedsättning. Att göra avkall på människors rätt till frihet, arbete och
delaktighet i samhället för valtekniska samarbeten kan vi inte ställa oss bakom.
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
2021-01-25

Paragraf §11

Ärende:

Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2021, FSN-2020-3088

Röstlista för att utse ett motförslag till huvudförslaget
Ledamot

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (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
2

X
1

10
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-01-25

Paragraf §11

Ärende:

Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2021, FSN-2020-3088

Röstlista gällande Angelins (SD) motförslag mot Kursars (L) huvudförslag
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (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
6

2

X
5
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§

12

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser

FSN-2021-32
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 nämnden godkänner informationen.
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
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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
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
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§

13

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.
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 nämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag








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
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Information från förvaltningen

FSN-2020-3205
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Tarek Borg informerar om följande
Den ökande smittspridningen i landet och i regionen märks även i förvaltningens
verksamheter. Det är både personal och brukare som smittats och i dagsläget har ett 20-tal
brukare i förvaltningens verksamheter bekräftad Covid -19. En av förvaltningens
verksamheter har varit särskild drabbad med ett jämförelsevis stort antal smittade. En
händelseanalys kommer att genomföras i den drabbade verksamheten för att försöka förstå
hur situationen uppkommit samt identifiera eventuella fel eller brister och ta fram åtgärder
för att undvika att dessa uppstår igen.
Arbetet med vaccination av brukare och personal har påbörjats i förvaltningen. Tillgången till
vaccin avgör processen framåt samt hur snabbt det går att erbjuda vaccin. Det kan även ske
förändringar med kort framförhållning.
Situationen i verksamheterna beskrivs överlag som ansträngd men hanterbar.
Förvaltningsledningen har därför bestämt att en fortsatt hög beredskap är nödvändig, troligen
minst fram till sommaren. Detta betyder bland att:
• Det särskilt inrättade rekryteringsteamet kommer att fortsätta sitt arbete med att stödja
verksamheterna för att säkerställa snabb och kvalitetssäkrad rekrytering till det brukarnära
verksamheterna.
• Enhetschef i beredskap kommer att förlängas. Enhetscheferna ska fungera som ett extra
stöd till sektionschef i beredskap för att ge vägledning i chefsuppdraget.
• Viss förstärkt bemanning kommer fortsatt vara nödvändigt för att kvalitetssäkra de
brukarnära verksamheterna.

