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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-03-22 kl. 09:00-13:00

Plats

Digitalt via verktyget 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)
Annika Råbrant (S)
Jaqueline Lenander (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

Jesper Salö, nämndsekreterare
Carina Tempel, tf. förvaltningsdirektör
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 Anfal Saad Mahdi (V) till justerare. Justering ska ske senast
måndagen den 29 mars 2021 klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

FSN-2021-363
Sammanfattning

Utredningen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och
kvalitetsuppföljning. Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig generellt positiv men anser att
frågor om säkring av personuppgifter, sekretess, samtycken, behörigheter och kostnader
behöver belysas tydligare. Funktionsstödsnämnden föreslås även önska förtydligande av vissa
praktiska aspekter för att kunna göra ett mer välinformerat ställningstagande i frågorna.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet - Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU
2021:4)
Förslag till - Yttrande gällande Remiss från Socialdepartementet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Följebrev - Remiss från Socialdepartementet - Informationsöverföring inom vård
och omsorg (SOU 2021:4)
Beslut FSN-AU 210311 (§59) Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
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3.

Kvalitetsberättelse 2020

FSN-2021-86
Sammanfattning

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras (SOSFS 2011:9). Denna
kvalitetsberättelse beskriver det kvalitetsarbete som har bedrivits under 2020 i
funktionsstödsnämnden.
Vid funktionsstödsnämndens sammanträde 2021-02-22 återremitterades kvalitetsberättelsen
och förvaltningen fick i uppdrag att förtydliga hur man arbetat med skyddsåtgärder under
2020 med anledning av bland annat Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn och deras
anmälan av funktionsstödsnämnden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2020.
Beslutsunderlag






4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Kvalitetsberättelse 2020
Föreslagen förändring i Kvalitetsberättelse 2020 stycket 5.1.7 Skyddsåtgärder
Kvalitetsberättelse 2020
Beslut FSN 210222 (§17) Kvalitetsberättelse 2020 inklusive särskilt yttrande (SD)
Beslut FSN-AU 210311 (§60) Kvalitetsberättelse 2020
Ekonomisk rapport januari-februari 2021

FSN-2021-481
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en ekonomisk rapport för perioden januarifebruari 2021. Rapporten innehåller en kortare analys av förväntat resultat för året.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk rapport januari-februari 2021.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse-FSN-210322- Ekonomisk rapport januari-februari 2021
Ekonomisk rapport januari-februari 2021
Beslut FSN-AU 210311 (§61) Ekonomisk rapport januari-februari 2021
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5.

Höjning av habiliteringsersättningen

FSN-2021-362
Sammanfattning

Brukare inom daglig verksamhet LSS i Malmö stad erhåller i nuläget habiliteringsersättning till
ett belopp om tolv kronor per timme. Förslag föreligger att från och med 1 maj 2021 höja
habiliteringsersättningen från tolv kronor i timmen till sexton kronor i timmen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden höjer habiliteringsersättningen från 12 kronor per timme till 16
kronor per timme från och med den 1 maj 2021.
Beslutsunderlag



6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Höjning av habiliteringsersättningen
Beslut FSN-AU 210311 (§62) Höjning av habiliteringsersättningen
Granskning av hantering av statsbidrag från Migrationsverket

FSN-2020-3325
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat hanteringen av statsbidrag från Migrationsverket. Syftet
med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden,
funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden
säkerställer att det finns en ändamålsenlig hantering av statsbidrag från Migrationsverket.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag







7.

G-Tjänsteskrivelse FSN-210322 - Granskning av hantering av statsbidrag från
Migrationsverket
Förslag till - Yttrande gällande Granskning av statsbidrag från Migrationsverket
Rapport - Granskning av hanteringen av statsbidrag från Migrationsverket
Missiv - Granskning av hanteringen av statsbidrag från Migrationsverket
Beslut FSN-AU 210311 (§63) Granskning av hantering av statsbidrag från
Migrationsverket
Arbetsskador och tillbud 2020

FSN-2021-343
Sammanfattning

I ärendet presenteras en rapport över arbetsskador och tillbud för helåret 2020.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av arbetsskador och tillbud för år 2020.
Beslutsunderlag




8.

G-Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Arbetsskador och tillbud - helår 2020
Rapport - Arbetsskador och tillbud 2020
Beslut FSN-AU 210311 (§65) Arbetsskador och tillbud 2020
Sjukfrånvaroanalys 2020

FSN-2021-344
Sammanfattning

I ärendet presenteras en rapport med övergripande sjukfrånvarostatistik för helår 2020 samt
tillhörande analys.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner sjukfrånvaroanalys för året 2020.
Beslutsunderlag




9.

G-Tjänsteskrive FSN210322 Sjukfrånvaroanalys - helår 2020
Rapport - Sjukfrånvaro årsanalys 2020
Beslut FSN-AU 210311 (§66) Sjukfrånvaroanalys 2020
Plan för utveckling av insatsen Stödfamilj som korttidsvistelse

FSN-2020-2578
Sammanfattning

Vid funktionsstödsnämndens sammanträde i oktober 2020 gav nämnden, utifrån ett
nämndsinitiativ från Moderaterna (M) och Centerpartiet (C), förvaltningen i uppdrag att
utreda hur en ökad marknadsföring av insatsen stödfamilj kan se ut, förslag på utbildning och
support för stödfamiljer samt en ekonomisk prognos över kostnader och besparingar i
förhållande till insatserna stödfamilj och korttidsboende.
Förvaltningen återkommer nu till nämnden med en redogörelse av uppdraget. I utredningen
presenteras bland annat åtgärder som innebär ett ökat stöd till stödfamiljer genom
framtagandet av utbildningsmaterial och införandet av regelbundna träffar för stödfamiljer.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner utredningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Plan för utveckling av insatsen Stödfamilj som
korttidsvistelse
Utredning nämndsinitiativ stödfamilj som korttidsvistelse
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10.

Beslut FSN 201026 (§134) Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i
funktionsstödsnämnden gällande Stödfamilj som korttidsvistelse
Nämndsinitiativ gällande Stödfamilj som korttidsvistelse
Beslut FSN-AU 210311 (§68) Plan för utveckling av insatsen Stödfamilj som
korttidsvistelse
Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet i funktionsstödsnämnden
gällande Lokalvård i kommunal regi

FSN-2021-233
Sammanfattning

Vänsterpartiet (V) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i
funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndsinitiativ. Nämndsinitiativet gäller
”Lokalvård i kommunal regi” i vilket man föreslår att all lokalvård i nämndens verksamheter
ska skötas i intern regi.
Funktionsstödsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut i ärendet utan överlåter till
arbetsutskottet att efter beredning av ärendet lämna förslag till beslut inför nämnden (se
bifogat beslut från FSN-AU 2021-03-11). Funktionsstödsförvaltningen har dock i
tjänsteskrivelsen lämnat kortare kommentarer kring förslaget.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden avslår nämndsinitiativet.
Beslutsunderlag





11.

G-Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet gällande
Lokalvård i kommunal regi
Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet - Lokalvård i kommunal regi
Beslut FSN-AU 210311 (§69) Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet i
funktionsstödsnämnden gällande Lokalvård i kommunal regi
Funktionsstödsnämndens delegationsordning

FSN-2018-1147
Sammanfattning

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

1. Funktionsstödsnämnden godkänner de föreslagna förändringarna och fastställer med detta
Funktionsstödsnämndens delegationsordning, version 2.6.
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Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Funktionsstödsnämndens delegationsordning
version 2.6
Förslag till - Funktionsstödsnämndens delegationsordning, version 2.6
För jämförelse - Funktionsstödsnämndens delegationsordning version 2.5
Beslut FSN-AU 210311 (§67) Funktionsstödsnämndens delegationsordning
Delårsrapport från Stiftelsen Fontänhuset Malmö

12.

FSN-2020-1414
Sammanfattning

I juni 2020 förlängde funktionsstödsnämnden avsiktsförklaringen med Fontänhuset Malmö.
Fontänhuset bedriver en verksamhet som både utgör ett komplement och ett alternativ till
kommunens insatser för personer med psykisk ohälsa. I avsiktsförklaringen framgår att
Fontänhuset två gånger om året ska inkomma med skriftliga verksamhetsrapporter. I aktuellt
ärende återfinns nu den första rapporten för 2021.
Företrädare från Fontänhuset kommer inför punkten att kort föredra rapporten samt svara
på nämndens frågor.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





13.

G-Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Fontänhusets verksamhetsrapport, del 1 2021
Fontänhusets verksamhetsrapport, del 12021
Beslut FSN 200615 - Förlängning av avsiktsförklaring långsiktig samverkan med
Fontänhuset ink. underskriven avsiktsförklaring
Beslut FSN-AU 210311 (§64) Delårsrapport från Stiftelsen Fontänhuset Malmö
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.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
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14.

Inkommet från kommunfullmäktige - Mötes- och resepolicy Malmö stad med
tillhörande riktlinjer, FSN-2021-500
Inkommet från kommunfullmäktige - Förmånscykel Malmö stad, FSN-2021-502
Inkommet från kommunfullmäktige - Beslut om minoritetsåterremiss gällande
Hyresavtal gällande LSS-boenden Piloten 1 (Mölledal), FSN-2020-2543
Inkommet från kommunfullmäktige - Återrapportering uppdrag budget 2020 Samarbete kring lokalkostnader och befintliga ytor - FSN-2021-494
Inkommet från kommunfullmäktige - Beslut angående Motion av Måns Berger
(MP) om klimatanpassning, FSN-2020-704
Inkommet från kommunfullmäktige - Utvärdering av Malmö stads donation till
Malmö universitet till minne av Willy Brandt programperioden 2010-2020, FSN2021-509
Inkommet från kommunfullmäktige - Valförslag och avsägelser, FSN-2021-31
Inkommet från kommunstyrelsen - Objektgodkännande av LSS-boende
Hedmätaren 1, FSN-2019-1147
Inkommet från kommunstyrelsen - Beslut och yttrande gällande Remiss från
Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar socialtjänstlag (SOU
2020:47), FSN-2020-2592
Inkommet från kommunstyrelsen - Forum för demokrati och mänskliga rättigheter,
Rapport 2 Hatbrott - utsatthet i yrkesroll, FSN-2021-515
Inkommet från hälsa-, vård och omsorgsnämnden - Avgift för transport av avliden
i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamheter, FSN-2021-628
Inkommet från stadskontoret - Malmöinitiativet - Utökning av skoltaxi för barn i
särskola (för kännedom till funktionsstödsnämnden), FSN-2021-739
Utgående till stadsrevisionen - Rapport över lagakraftvunna domar som har gått
funktionsstödsnämnden emot, samt förelägganden, tillsynsbeslut m.m. (kvartal 3
och 4 2020), FSN-2020-2416
Upprättat på funktionsstödsförvaltningen - Protokoll från förvaltningsrådet (FVLFSF) 2021-03-12
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



Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Återrapporering av delegationsbeslut
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15.

Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-03-11
Delegationsbeslut enligt LSS, februari 2021
Delegationsbeslut enligt SoL, februari 2021
Övriga anmälda delegationsbeslut under tidsperioden
Information från förvaltningen

FSN-2020-3205
Sammanfattning

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

