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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll
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Björn Fries (styrelseordförande Fontänhuset Malmö) §43
Herbert Tinz (verksamhetschef Fontänhuset Malmö) §43
Viktor Larsson (Praktiserande socionomstudent)
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Protokollet omfattar

§§32-46
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§

32

Godkännande av närvaro

Sammanfattning

På utlyst ärende 12: "Delårsrapport från Stiftelsen Fontänhuset i Malmö" har
Fontänhusets verksamhetschef Herbert Tinz och styrelseordförande Björn Fries bjudits in
för att informera om Fontänhusets verksamheten, delårsrapporten och svara på nämndens
frågor. För att dessa ska få medverka på nämndens sammanträde behöver deras närvaro
godkännas. Tinz och Fries medverkar inte när beslut i ärendet tas.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner att Herbert Tinz och Björn Fries medverkar vid
handläggningen i ärende FSN-2020-1414: Delårsrapport från Stiftelsen Fontänhuset i Malmö.
Beslutsgång

Ärendet avgörs genom att ordförande frågar nämnden om man kan godkänna föreslagen
närvaro på ärendet eller om någon är där emot. Nämnden svarar med acklamation.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner att Herbert Tinz och Björn Fries medverkar
vid handläggningen i ärende FSN-2020-1414: Delårsrapport från Stiftelsen Fontänhuset i
Malmö.
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§

33

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.
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 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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§

34

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden återremitterar Kvalitetsberättelse 2020 och ger förvaltningen i
uppdrag att genomföra kompletteringar gällande arbetet med skyddsåtgärder.
Kompletteringar ska utgå från den nytillkomna information från Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) inom ramen för pågående tillsyn av nämndens LSS-boende på Svedalavägen
159. (FSN-2020-368)
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden, med anledning av nytillkommen information från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inom ramen för pågående tillsyn av nämndens LSSboende på Svedalavägen 159, ska återremittera ärendet till funktionsstödsförvaltningen för
ytterligare kompletteringar gällande arbetet med skyddsåtgärder.
Bengt Persson (S), Josefin Anselmsson (M), Patrick Angelin (SD), Erik Hammarström (MP),
Lars-Eric Nelderup (C) och Anfal Saad Mahdi (V) instämmer i Kursars (L)
återremissyrkande.
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 det enbart finns ett förslag till beslut och att en enig nämnd därmed
återremitterar ärendet till funktionsstödsförvaltningen med Kursars (L) föreslagna
motivering.
Protokollsanteckning

Ordförande tillfrågar samtliga beslutande förtroendevalda (en och en) om nämnden kan
senarelägga vidare diskussioner och beslut i frågan till senare under sammanträdet.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner ordförandes förslag att återremittera
ärendet. I protokollet utgör ärendet enbart paragraf 33.
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Beslutsunderlag







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
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§

35

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk rapport januari-februari 2021.
Särskilda yttranden

Anfal Saad Mahdi (V) inkommer med 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 den ekonomiska rapporten för
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

Bilaga 1 (FSN 210322 §35)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: Ekonomisk rapport januari‐februari 2021, FSN‐2021‐481 (FSN 210322)

Funktionsstöds förvaltningen har tagit fram en ekonomisk rapport för perioden
januari-februari 2021. I rapporten framkommer det att nämndens ekonomiska
utfall visar en negativ budgetavvikelse. Funktionsstödsnämnden är beroende av
att stadsbidrag för ekonomiskt stöd till följd av covid-19 för att kunna ha en
budget i balans. Likaså råder det en osäkerhet pga. att inga beslut för
kompensations medel till följd av covid-19 är tagna på statlig nivå.
I den ekonomiska rapporten framkommer det även att vissa av nämndens
verksamheter påvisar en negativ budgetavvikelse vilket balanseras av överskott
inom andra verksamheter. Vi i Vänsterpartiet har efterfrågat information kring
vilka av nämndens verksamheter som redovisar ett underskott respektive vilka
som redovisar ett överskott. Som förtroendevalda har vi det yttersta
arbetsmiljöansvaret och därför är det viktigt att känna till när det föreligger ett
underskott inom någon eller några av våra verksamheter. Detta för att säkerställa
att det inte har en påverkan på brukarna eller på vår personal.
Funktionsstödsförvaltningen har vid ett upprepat antal tillfällen noterat brister i
kvalitet inom den egna förvaltningen därför är det viktigt att vi som politiker får
ta del av väsentlig information för att kunna föreslå åtgärder. Vi anser att det är
viktigt med en löpande rapportering av ekonomi för att kunna ha insyn i vad
som händer i verksamheten och genomföra förbättringar.
Precis som tidigare har vi även lyft att nämnden är underfinansierad och att vi
ser gärna att man satsar på verksamheten för att ge medborgarna goda
levnadsvillkor och arbetstagarna trygga arbetsvillkor.
Malmö 2021‐03‐22
Anfal Mahdi
Vänsterpartiet Malmö
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§

36

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.
Beslut

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

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar att höja habiliteringsersättningen från 12
kronor per timme till 16 kronor per timme från och med den 1 maj 2021.
Ajournering

Efter punkten avbryts (ajourneras) mötet i 20 minuter för kaffe och politiska överläggningar.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Höjning av habiliteringsersättningen
Beslut FSN-AU 210311 (§62) Höjning av habiliteringsersättningen
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§

37

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
(se bilaga 2)
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 till
Revisorskollegiet.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag







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

Bilaga 2 (FSN 210322 §37)
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§

38

Arbetsskador och tillbud 2020

FSN-2021-343
Sammanfattning

I ärendet presenteras en rapport över arbetsskador och tillbud för helåret 2020.
Beslut

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

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

Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare 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 redovisningen av arbetsskador och tillbud
för år 2020.
Beslutsunderlag





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

Bilaga 3 (FSN 210322 §38)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: 07. Arbetsskador och tillbud 2021, FSN‐2021‐343 (FSN 210322)
Under 2020 noterar Vänsterpartiet att såväl antalet inanmälda arbetsskador (617) samt
allvarliga arbetsskador (43) är fler än föregående år medan tillbuden minskat från 2485 till
1405. Trots färre totalt antal inanmälda tillbud är de allvarliga tillbuden fler än föregående år
(75 jämfört med 55).
En korrelationsanalys har gjorts vad gäller arbetsskador och tillbud har gjorts avseende
sjukfrånvaro och ledartäthet. Än en gång noteras brister i hur statistiska analyser
presenteras. Inga analyser eller beräkningar av eventuella signifikanta skillnader har gjorts
utan procent jämförs. Detta har Vänsterpartiet påpekat i särskilda yttranden vid den löpande
rapporteringen gällande specifikt arbetsskador och tillbud under 2020. Skillnaden mellan två
värden i statistiken kan bero på en faktisk skillnad men även på olika typer av osäkerheter i
statistiken. Vid jämförelser mellan olika värden i statistiken finns ett behov av att klargöra
statistiskt säkerställda skillnader. Detta för att klargöra är skillnaden inte bara kan förklaras
av slumpen. Det är därför vanskligt att dra slutsatser utifrån skillnader som inte är statiskt
säkerställda, såsom görs i korrelationsanalysen, eftersom skillnaderna kan bero på slumpen.
I de framtida korrelationsanalyserna efterfrågas således bättre undersökningar av samband,
eftersom korrelation inte behöver peka på ett orsakssamband. Om kausalitet råder mellan
två variabler (ex inanmälda tillbud och sjukfrånvaro) utesluts inte en tredje möjlig variabel;
tex att funktionsstödsnämndens verksamheter under lång varit och fortsatt är
underfinansierade.
Att diskutera tillbud och arbetsskador kan te sig som något av en paradox; samtidigt som
Vänsterpartiet önskar en hög rapporteringsgrad vill vi gärna se en minskning av
tillbud/arbetsskador. Vänsterpartiet hoppas att föreslagna åtgärder ger effekt för personal
och förbättrad arbetsmiljö samt ser fram emot fortsatt återkoppling kring arbetet med
arbetsskador och tillbud.

Malmö 2021‐03‐22
Anfal Mahdi
Vänsterpartiet Malmö
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§

39

Sjukfrånvaroanalys 2020

FSN-2021-344
Sammanfattning

I ärendet presenteras en rapport med övergripande sjukfrånvarostatistik för helår 2020 samt
tillhörande analys.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner sjukfrånvaroanalys för året 2020.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M) och Lars-Eric Nelderup (C) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
(se bilaga 4)
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
(se bilaga 5)
Anfal Saad Mahdi (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se bilaga 6)
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 sjukfrånvaroanalys för året 2020.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrive FSN210322 Sjukfrånvaroanalys - helår 2020
Rapport - Sjukfrånvaro årsanalys 2020
Beslut FSN-AU 210311 (§66) Sjukfrånvaroanalys 2020

Bilaga 4 (FSN 210322 §39)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20210322
Ärende: FSN-2021-344
Moderaterna och Centerpartiet ser med hoppfullhet mot målet om högst 6%
sjukfrånvaro 2022. Däremot behöver vi ha tillförlitliga analyser och statistik för att
nämndens åtgärder i direkt mening ska kunna påverka de hälsofaktorer och
arbetsmiljöförhållanden som ligger till grund för nuvarande sjukfrånvarosiffror.
Sjukfrånvarorapporten för 2020 påvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro trots de många
åtgärder som vidtagits inom förvaltningens förebyggande arbete och den särskilda
satsning som gjorts på tjänster via företagshälsovård. Om man jämför med
föregående sjukfrånvaroanalys så kan man förvisso se en inverkan av Covid-19 då
korttid och medelfrånvaro har en marginell ökning under 2020 vilken är jämn både
inom förvaltningen och staden. Analysen för detta bör då vara den nationella prägeln
över råd och rutiner kopplade till symtom och smittriskminimering samt
förändringarna avseende sjukintyg m.m. Vi ser därtill att långtidsfrånvaron ligger kvar
på samma nivå vilket sammantaget skulle kunna påvisa att de åtgärder som
implementerades 2019 inte haft någon direkt inverkan på de faktiska
omständigheterna bakom den totala sjukfrånvaron. Utifrån detta behöver vi en
djupare analys och med det se till att den är tillräckligt omfattande och objektiv så att
åtgärderna framöver får en märkbar effekt för individerna bakom våra siffror. Den
pedagogiska strukturen som implementerats successivt under ett par år tycks inte ha
medfört några positiva förändringar som kan skildras i avvikelser, frånvaro eller
personalomsättning. Även arbetsmiljö och svårigheterna att rekrytera stödpedagoger
belyser en viss utmaning där det kanske nu är motiverat att göra en genomlysning av
denna metod som faktiskt utgör åtgärd/svar på merparten av nämndens problem
som framkommer i de systematiska undersökningarna.
Moderaterna och Centerpartiet reagerar även på den höga siffran avseende psykisk
ohälsa som uppmäts till nästan hälften (49%) av sjukfrånvaro över 21 dagar. Under
sjukfrånvaroanalysen för 2019 har vi en siffra på 55% men den uppmäts på
sjukfrånvaro över 14 dagar varpå vi inte får ut en tydlig bild mer än att den psykiska
ohälsan är en huvudsaklig sjukorsak där vi då också bör sätta in merparten av
förebyggande åtgärder och arbetsmiljöundersökningar för förbättrad handlingsplan i
praktiken. Det är resultatet av respektive åtgärd som uppnår målsättningen, inte
antalet åtgärder i rapporten.
Vi noterar även att där klargörs en högre risk för kvinnliga anställda att drabbas av
sjukdom och ohälsa samtidigt som vi har en ojämn könsfördelning vilket också kan
påverka siffrorna. Vad som är förunderligt är att man 2020 lyfter fram jämställdhet i
familjeliv som en orsak till könsskillnaden där man 2019 lyfte att könen hade olika
preferenser för sjukskrivning och mötte olika bemötande och behandling utifrån
normstrukturer. Dessa två olika analyser kräver nämligen helt olika åtgärder vilket i
vår mening problematiserar årets analys. För vår uppgift är det viktigt att vi har en
tydlig bild för att våra beslut och åtgärdsförslag faktiskt ska kunna generera en bättre
arbetsmiljö och hälsa för våra anställda.

Bilaga 4 (FSN 210322 §39)
17

För det är ju så att välmående personal är grunden för hög kvalitet och goda
levnadsvillkor för de malmöbor som har insatser i vår förvaltning.

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

Bilaga 5 (FSN 210322 §39)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: 08. Sjukfrånvaro analys, FSN‐2021‐344 (FSN 210322)

Vi har tagit del av den rapporterade sjukfrånvaro analysen inom
funktionsstödsnämnden som påvisar ännu ett år är sjukfrånvaron inom
förvaltningen, procentuellt sett, högre än inom Malmö stad som helhet för år
2020.
Vi ser att den långa sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med tidigare år.
Kortidsfrånvaron ligger på samma nivå som tidigare år medan den medellånga
frånvaron ligger på en högre nivå än tidigare. Vänsterpartiet anser det bra att
chefer utbildas om rehabiliteringsprocessen men eftersom den största orsaken
till sjukskrivning är depression och utmattningssyndrom ser vi det som ännu
viktigare med fler anställda inom välfärden för att minska stress och skapa
utrymme för medarbetare till återhämtning på arbetstid. Sjukfrånvaro analysen
visar att den psykiska ohälsan motsvarar 49 procent av förvaltningens
sjukfrånvaro över 21 dagar. De vanligaste diagnoserna enligt analysen är
depression och utmattnignssyndrom.
Målsättnignen är att sjukfrånvaron ska vara högst 6 procent till år 2022. Om
man jämför med 2019 så var den totala sjukfrånvaron 7,5 procent. Om vi ska
kunna nå målen och minska sjukfrånvaron krävs det krafttag. Vänsterpartiet
vill understryka att vi anser funktionsstöds förvaltningens verksamheter
vara underfinansierade och grundbemanningen inom många verksamheter
är för låg. Det måste finnas en balans mellan krav och resurser för att skapa
förutsättningar för god kvalitet och för att säkerställa en god arbetsmiljö
om vi vill nå målet med att minska sjukfrånvaron inom
funktionsstödsnämnden.
Malmö 2021‐03‐22
Anfal Mahdi
Vänsterpartiet Malmö
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§

40

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner utredningen.
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 utredningen för utveckling av insatsen
Stödfamilj som korttidsvistelse.
Beslutsunderlag







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

41

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
beslut från FSN-AU 2021-03-11). Funktionsstödsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelsen
lämnat kortare kommentarer kring förslaget.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden avslår nämndsinitiativet.
Reservationer

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (se bilaga 7)
Anfal Saad Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna förslaget att
bifalla initiativet. (Muntlig reservation)
Erik Hammarström (MP) reserverar sig mot beslutet (se bilaga 8)
Yrkanden

Anfal Saad Mahdi (V) yrkar på att nämnden ska bifalla nämndsinitiativet och därmed överta
all lokalvård i nämndens verksamheter i intern regi.
Erik Hammarström (MP) yrkar på att nämnden ska bifalla nämndsinitiativet och därmed
överta all lokalvård i nämndens verksamheter i intern regi.
Patrick Angelin (SD) yrkar på att nämnden ska återremittera ärendet och ge förvaltningen i
uppdrag att utreda kostnaderna och andra eventuella konsekvenser för förvaltningens brukare
med städning i privat kontra kommunal regi.
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till arbetsutskottets föreliggande förslag till beslut och att
nämnden därmed ska avslå nämndsinitiativet.
Bengt Persson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets föreliggande förslag till beslut och att
nämnden därmed ska avslå nämndsinitiativet.
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Beslutsgång

Ordförande föreslår att nämnden först ska ta ställning till om ärendet ska behandlas vid
dagens sammanträde eller om det ska återremitteras till förvaltningen i enlighet med Angelins
(SD) förslag. Om nämnden beslutar att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde
behandlas därefter materiella yrkanden i ärendet.
Efter att ha tillfrågat samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en finner
ordförande att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Ordförande börjar med att ställa Angelins (SD) förslag att ärendet ska återremitteras mot
Kursars (L) förslag att ärendet ska avgöras 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 att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde, och "NEJ" om de
vill återremittera ärendet enligt Angelins (SD) förslag.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde med röstsiffrorna 11 mot 2.
(Röstresultat framgår av bilaga 9)
Ordförande ställer därefter Kursars (L) och Perssons (S) förslag att nämnden ska avslå
nämndsinitiativet mot Saad Mahdis (V) och Hammarströms (MP) förslag att nämnden ska
bifalla nämndsinitiativet. Röstning sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en
och en redogör för sitt ställningstagande genom att säga "JA" om man vill avslå
nämndsinitiativet och "NEJ" om man vill bifalla nämndsinitiativet.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
avslå nämndsinitiativet med röstsiffrorna 9 mot 2. Två röstberättigade avstod från att rösta.
(Röstresultat framgår av bilaga 10)
Beslutsunderlag





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

Bilaga 7 (FSN 210322 §41)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden, 2021-03-22.
Diarienr: FSN-2021-233

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i egen regi

Vänsterpartiet har lagt ett förslag om att lokalvården ska skötas i egen regi. Denna fråga har
redan drivits av Miljöpartiet och förhandlats med styret i budget 2021.
Miljöpartiets ståndpunkt är att kommunen ska återta lokalvården i egen regi. Det är inte ett
självändamål för vårt parti att driva verksamheter i egen regi. Men i det här fallet ger det oss
möjlighet att knyta statligt finansierade extratjänster till lokalvården vilket i sin tur ger fler
försörjningsstödstagare möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
Miljöpartiet har förhandlat in följande skrivning i styrets budget 2021:
"En allt större andel av städning i kommunens verksamheter genomförs av servicenämnden.
Även till denna kan fler arbetsmarknadsåtgärder knytas."
Budgetåtagandet är alltså att kommunen ska ha en större andel av städningen i egen regi,
detta står klart och tydligt i Socialdemokraternas och Liberalernas budget. Det borde inte vara
några större problem att återta dessa i egen regi och bidra till åtagandet i budget.
Funktionsstödsförvaltningen anser inte att det skulle föreligga något hinder för detta. Att styret
likväl väljer att inte agera i enlighet i sin egen budget är för oss helt ologiskt.
Då Vänsterpartiet har lagt ett förslag som är i linje med vad Miljöpartiet redan har drivit igenom
väljer vi att stötta initiativet och därmed reservera oss mot nämndens beslut.

För Miljöpartiet de gröna

Erik Hammarström, ledamot Funktionsstödsnämnden

Med instämmande av
Pontus Källström, ersättare Funktionsstödsnämnden

Bilaga 9 (FSN 210322 §41)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-03-22

Paragraf: §41

Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet i funktionsstödsnämnden gällande Lokalvård i
kommunal regi, FSN-2021-233
Ärende:

Omröstning 1: Behandla ärendet vid dagens sammanträde (JA) mot Angelins (SD) förslag till
återremittering (NEJ).
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

Bilaga 10 (FSN 210322 §41)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-03-22

Paragraf: §41

Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet i funktionsstödsnämnden gällande Lokalvård i
kommunal regi, FSN-2021-233
Ärende:

Omröstning 2: Förslag om att avslå initiativet (JA) mot förslag att bifalla initiativet (NEJ)
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

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
9

X
2

2
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§

42

Funktionsstödsnämndens delegationsordning

FSN-2018-1147
Sammanfattning

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

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

43

Delårsrapport från Stiftelsen Fontänhuset Malmö

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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång

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






G-Tjänsteskrivelse FSN 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
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§

44

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 en enig nämnd godkänner redovisningen av inkomna, upprättade och
utgående skrivelser.
Beslutsunderlag















Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
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
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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
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§

45

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 en enig nämnd godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse FSN 210322 - Återrapporering av delegationsbeslut
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-03-11
Delegationsbeslut enligt LSS, februari 2021
Delegationsbeslut enligt SoL, februari 2021
Övriga anmälda delegationsbeslut under tidsperioden
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§

46

Information från förvaltningen

FSN-2020-3205
Sammanfattning

Tillförordnad förvaltningsdirektör Carina Tempel informerar om följande:
I förra veckan inkom beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande deras
pågående tillsyn av nämndens/förvaltningens LSS-boende på Svedalavägen 159. IVO är
nöjda med många av de åtgärder som genomförts på boendet men anser fortsatt vissa
åtgärder utgör otillåtna begränsningsåtgärder. IVO begär att nämnden senast den 6 april 2021
ska redovisa sin inställning till de brister som IVO har konstaterat. Om bristerna inte avhjälps
kan IVO komma att förlägga nämnden att vidta åtgärder med ett vite om 3 miljoner kronor.
Ordförande har av detta skäl kallat till ett extrainsatt arbetsutskottssammanträde på
morgonen den 6 april 2021 för att behandla nämndens inställning till bristerna och de
åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att undanröja dessa.
Under vecka 12 påbörjade primärvården Covidvaccineringen av funktionsstödsnämndens
målgrupper. Vid vaccinationstillfällena ges även medarbetare med brukarnära arbetsuppgifter
möjlighet att vaccinera sig. Anställda får dock detta erbjudande endast en gång - tackar man
nej är nästa vaccinationschans under Fas 4. Den 16 mars meddelade Folkhälsomyndigheten
att de tillfälligt pausar vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin.
För funktionsstödsförvaltningen innebar detta att ett hundratal inplanerade vaccinationsdoser
av Astras Zenecas vaccin avbokades tills vidare. Den 18 mars meddelade Europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMA) att Astras Zenecas vaccin är säkert att använda. I Sverige är
detta vaccin dock fortsatt pausat och Folkhälsomyndigheten väntas ges besked i nästa vecka.
Vaccinationerna i förvaltningens verksamheter har återupptagits, dock in lite mindre skala
och med andra vaccin än Astra Zenecas. Förvaltningen inväntar ny information från
Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.
Förvaltningsdirektör Tarek Borg kommer att vara sjukskriven fram till och med den 18 april
2021. Borg kommer till en början att arbeta halvtid i en annan av stadens förvaltningar innan
han återgår till sitt förvaltningsdirektörsuppdrag på funktionsstödsförvaltningen. Av detta
skäl har kommunstyrelsens arbetsutskott förlängt Carina Tempels förordnande till och med
den 16 maj 2021.
Avslutningsvis informera nämndsekreterare Jesper Salö om vikten av att de förtroendevalda
uppdaterar sina Ipads som de använder för att läsa nämndens handlingar samt för att
medverka vid nämndens digitala sammanträde. Detta är viktigt både ur
datasäkerhetsperspektiv och för att nämndens digitala sammanträden ska fungera optimalt.
Behöver man hjälp kan man kontakta nämndsekreteraren eller stadens IT-support på 040-34
27 27.

