1

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-10-25 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

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)
Jaqueline Lenander (S)
Bahhar Mohammadi (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

Carina Tempel, tillförordnad direktör
Charlotte Widén Odder, avdelningschef stöd, hälsa och DV
Åsa Qvarsebo, avdelningschef LSS-bostäder
Sema Soer, avdelningschef myndighet & socialpsykiatri
Annika Gottfridsson, ekonomichef
Urban Funck, HR-chef
Sophia Presinger, avdelningschef strategiska avdelningen
Ingela Davidsson, kommunikationschef
Personalföreträdare, Kommunal
Personalföreträdare, Saco
Personalföreträdare, Vision
Jesper Salö, nämndsekreterare
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Eventuellt förhinder anmäls snarast till Jesper Salö, e-post jesper.salo@malmo.se

3

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 Lars-Eric Nelderup (C) till justerare. Justering ska ske senast
måndagen den 1 november 2021 klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Granskning av personlig assistans

FSN-2021-1687
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat om funktionsstödsnämnden bedriver en ändamålsenlig
verksamhet avseende personlig assistans. Revisionen har även granskat om det finns en
tillräcklig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi och om den interna
kontrollen avseende utbetalningar som rör personlig assistans är tillräcklig.
Den sammanfattande bedömningen är att funktionsstödsnämnden inte bedriver en helt
ändamålsenlig verksamhet avseende personlig assistans. Mot bakgrund av de brister som
framkommit är bedömningen att nämnden bör överväga att i högre omfattning urskilja
personlig assistans i nämndens styrning och uppföljning av verksamhetens kvalitet.
Revisionen bedömer vidare att nämnden har en i huvudsak tillräcklig styrning och
uppföljning av verksamhet och ekonomi samt att det finns en tillräcklig intern kontroll
avseende utbetalningar som rör personlig assistans.
Funktionsstödsförvaltningen lämnar i ärendet ett förslag på yttrande kring granskningen
inklusive åtgärder.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om granskning av
personlig assistans.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Granskning av personlig assistans
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3.

Förslag till - Funktionsstödsnämndens yttrande gällande Granskning av personlig
assistans
Rapport - Personlig assistans - fördjupad granskning
Rutin uppföljning LSS-insatser
Presentation - Basen i socialt arbete
Beslut FSN-AU 211014 (§199) Granskning av personlig assistans
Missiv - Granskning av personlig assistans
Förslag till ny tomt för LSS-boende på Häcksaxen 2

FSN-2021-2246
Sammanfattning

Förslaget gäller fortsatt tomtprojektering för en kommande nybyggnation av ett LSS-boende
med sex lägenheter på tomten Häcksaxen 2.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag





4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Förslag till ny tomt för LSS-bostad
Översiktsbild Häcksaxen 2
Karta Häcksaxen 2
Beslut FSN-AU 211014 (§200) Förslag till ny tomt för LSS-boende på Häcksaxen 2
Arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro - statistik och analys

FSN-2021-1718
Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram en rapport över arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro för
perioden januari – juni 2021 med tillhörande statistik och analys.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av arbetsskador och tillbud samt
sjukfrånvaro för perioden januari – juni 2021.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro statistik och analys
Arbetsskador tillbud och sjukfrånvaro januari - juni 2021
Beslut FSN-AU 211014 (§201) Arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro statistik och analys
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5.

Rutin för tillämpning av bestämmelserna om lex Sarah

FSN-2020-713
Sammanfattning

Rutinen beskriver tillämpningen av lex Sarahbestämmelserna på förvaltningen och gäller
samtliga anställda. Funktionsstödsnämnden fastställde rutinen i mars 2020 och följde senast
upp den i augusti 2021. Förvaltningen föreslår nu mindre förändringar i rutinen som avser
utvecklingssekreterarnas ansvar/arbetssätt.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner revideringarna i nämndens styrdokument Rutin för
tillämpning av lex Sarah.
Beslutsunderlag







6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Rutin för tillämpning av bestämmelserna om lex
Sarah
Förslag till reviderad - Rutin för tillämpning av lex Sarah
Rutin för tillämpning av lex Sarah - Uppföljd och tillgänglighetsanpassad 2021-0823
För jämförelse - Mall för uppföljning av lex Sarah, FSN-2021-1386
Beslut FSN-AU 211014 (§202) Rutin för tillämpning av bestämmelserna om lex
Sarah
Deltagande på distans vid funktionsstödsnämndens och dess
utskotts sammanträden

FSN-2021-2484
Sammanfattning

Frågan om möjligheten att delta på distans vid möten med olika politiska organ aktualiserades
med anledning av covid-19-pandemin. Kommunfullmäktige fattade i mars 2020 beslut om att
ledamöter i nämnder och utskott får delta vid sammanträden på distans, ett beslut som
därefter förlängts så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla digitala
möten som en åtgärd får att undvika smittspridning av covid-19 kvarstår.
Från och med den 29 september 2021 finns inte längre någon rekommendation om att arbeta
hemifrån. Kommunfullmäktige anser dock att det även fortsatt bör vara möjligt för
förtroendevalda att delta på nämndssammanträden på distans - om det finns särskilda skäl för
det. För att möjliggöra deltagande på distans beslutade kommunfullmäktige den 30 september
2021, med stöd av 6 kap 24 § KL, att deltagande på distans även fortsatt får ske vid
nämndernas sammanträden.
Fullmäktiges beslut innebär att ordförande får möjlighet att avgöra om deltagande på distans
får ske vid det aktuella sammanträdet. Eftersom arbetsutskottet hierarkiskt ligger under
funktionsstödsnämnden behöver nämnden medge att deltagande på distans även får ske där.

6

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen om möjligheterna till deltagande på
distans vid funktionsstödsnämndens sammanträden.
2. Funktionsstödsnämnden medger att utskott under nämnden, från och med måndagen den
11 oktober 2021, får sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans när
deltagandet kan ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
3. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslagna tillämpningsföreskrifter för deltagande på
distans vid nämndens och utskottets sammanträden som lagts till i Funktionsstödsnämndens
arbetsformer (FSN-2018-958).
Beslutsunderlag






7.

G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Deltagande på distans vid nämndens och
utskottets sammanträden
Funktionsstödsnämndens arbetsformer (FSN-2018-958), version 1.2
Tjänsteskrivelse till KF 210930 - Deltagande på distans vid politiska sammanträden
Beslut FSN-AU 211014 (§203) Deltagande på distans vid funktionsstödsnämndens
och dess utskotts sammanträden
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








G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
Inkommet från Kommunfullmäktige - Beslut från KF 2021-09-30 (§268) gällande
Deltagande på distans på politiska sammanträden, FSN-2021-2509
Inkommet från Kommunfullmäktige - Tidplan för budget och uppföljning 2022,
FSN-2021-2582
Inkommet från Kommunfullmäktige - Hållbarhetsrapport 2020, FSN-2021-2581
Inkommet från Kommunfullmäktige - Beslut gällande Motion av Charlotte Bossen
(C) om att jämställdhetssäkra alla beslut, FSN-2021-796
Inkommet från Kommunstyrelsens arbetsutskott - Beslut gällande Avrop av medel
för rekrytering av Malmöbor med funktionsvariation, FSN-2021-1476
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8.

Inkommet från Kommunstyrelsen - Yttrande gällande Remiss från
Socialdepartementet - God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021_6), FSN-2021-1110
Inkommet från Kommunstyrelsen - Yttrande gällande remiss från
Socialdepartementet - Börja med barnen! (SOU 2021_34), FSN-2021-1572
Inkommet från Arbetsmarknads- och socialnämnden - Beslut om deltagande i och
finansiering av SKRs introduktion- och kompetensutvecklingskoncept Yrkesresan,
FSN-2021-230
Inkommet från Stadsbyggnadskontoret - Godkänt planprogram 6053 för Sofielunds
verksamhetsområde i Malmö, FSN-2021-2518
Inkommet från Inspektionen för vård och omsorg - Information om enkätutskick
Inkommet från Fontänhuset - Fontänhusets delrapport, nummer 2 2021
Utgående till revisionen - Rapport över lagakraftvunna domar som har gått
funktionsstödsnämnden emot samt förelägganden tillsynsbeslut m.m (kvartal 1 och
2 2021), FSN-2021-2488
Utgående till Stadsbyggnadskontoret - Yttrande kring Planprogram för Lorensborg
och Bellevuegården (Pp 6050), FSN-2021-1536
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










G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Återrapportering av delegationsbeslut
Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-10-14 (justeras formellt
2021-10-21)
Beslut enligt LSS (september 2021)
Beslut enligt SoL (september 2021)
Anställningsärenden gällande kvartal 1, 2 och 3 2021
Anställningens upphörande med mera gällande kvartal 1, 2 och 3 2021
Direktupphandlingar kvartal 3 2021
Övriga delegationsbeslut
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9.

Information från förvaltningen

FSN-2020-3205
Sammanfattning

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

