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109

Granskning av personlig assistans

FSN-20211687
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.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om granskning av
personlig assistans.
Särskilda yttranden
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande. (Bilaga 1)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande. (Bilaga 2)
Beslutsgång
Mötesordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
förvaltningens förslag till yttrande om granskning av personlig assistans.
Mötesordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall
kan besluta i enlighet med förslaget.
Mötesordförande finner att ett en enig nämnd godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till
Stadsrevisionen
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Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Granskning av personlig assistans

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

Bilaga 1 - FSN 2021-10-25 (§109)
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Granskning av personlig assistans

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Bilaga 2 - FSN 2021-10-25 (§109)
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 211025
Ärende: 02. Granskning av personlig assistans, FSN-2021-1687
Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss möjlighet att leva goda
liv. Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och
erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever sitt liv med en
funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra. LSS
kom till för att ge den enskilde rätt att leva som andra.
Den personliga assistansen har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är
en av de viktigaste jämlikhetsreformerna. Vänsterpartiets syn är att vi inom
funktionsstödsnämnden inte ska fokusera alltför mycket på att minska
kostnader. Vi menar att bedömningar måste göras utifrån människors faktiska
behov. Rätten för alla människor att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda
ska stå i fokus. Människor ska beviljas assistans utifrån graden av
funktionsnedsättning. Vi vill inte se personligasistans som en kostnadsfråga som
ska balanseras. Vi vill se en assistans där människors behov står i fokus.
Vi anser att det är viktigt att vi säkerställer att de brister som uppmärksammats
av Malmö stadsrevision i sin granskning av funktionsstödsnämnden åtgärdas.
Stadsrevisionen lyfter en del nödvändiga åtgärder som vi bör arbeta med
omgående. Nödvändig information behöver återlämnas till personal. Den sociala
dokumentationen bör förbättras. Genomförandeplanerna hos våra brukare
behöver upprättas och följas upp i enlighet med dem styrdokument som finns.
Det behövs även tydliga rutiner för introduktion och kompetensutveckling av
personalen samt att dessa rutiner följs. Alla avvikelser som sker inom personlig
assistans behöver rapporteras. För att vi ska klara dessa åtgärder behöver
personalen ges rätt förutsättningar för att klara sina jobb och få en bra
introduktion.

Malmö 2021-10-25

Carin Gustafsson (V)
Med instämmande av
Anfal Mahdi (V)
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Förslag till ny tomt för LSS-boende på Häcksaxen 2

FSN-20212246
Sammanfattning
Förslaget gäller fortsatt tomtprojektering för en kommande nybyggnation av ett LSSboende med sex lägenheter på tomten Häcksaxen 2.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att Häcksaxen 2 utreds som ett
klimatsmart boende, till exempel som ett passivhus.
Reservationer
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 3)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 4)
Yrkanden
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska återremittera ärendet och ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en presentation av kön till bostad
med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 9§9 LSS.
I presentationen ska orsakerna till att brukarna nekar anvisning, underlag på befintliga
boenden och boendeform samt antal lägenheter/hyresgäster per boende framgå.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska återremittera ärendet och ge förvaltningen i
uppdrag att återkomma med ett förslag där fortsatt tomtprojektering utgår ifrån maximalt
fem lägenheter i tilltänkt gruppbostad.
Ajournering
Mötet tar en paus (ajourneras) i 10 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning
Josefin Anselmsson (M) och Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till varandras
återremissmotiveringar och yrkar därmed gemensamt på att nämnden ska återremittera
ärendet och:
(1) ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en presentation av kön till
bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 9§9
LSS. I presentationen ska orsakerna till att brukarna nekar anvisning, underlag på befintliga
boenden och boendeform samt antal lägenheter/hyresgäster per boende framgå.
(2) ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag där fortsatt tomtprojektering
utgår ifrån maximalt fem lägenheter i tilltänkt gruppbostad.

Bengt Persson (S) yrkar avslag till Anselmssons (M) och Gustafssons (V) gemensamma
återremissförslag och att ärendet därmed ska avgöras vid dagens sammanträde.

9

Beslutsgång
Mötesordförande föreslår att nämnden först ska avgöra om ärendet ska hanteras vid dagens
sammanträde eller om det ska återremitteras till förvaltningen i enlighet med Anselmssons
(M) och Gustafssons (V) förslag. Om nämnden beslutar att inte återremittera ärendet
behandlas därefter materiella yrkanden. Efter att ha tillfrågat ledamöter och tjänstgörande
ersättare finner mötesordförande att nämnden godkänner den föreslagna beslutsgången.
Mötesordförande ställer Perssons (S) förslag att ärendet ska behandlas vid dagens
sammanträde mot Anselmssons (M) och Gustafssons (V) återremissförslag. Efter att ha
tillfrågat ledamöter och tjänstgörande ersättare finner mötesordförande att nämnden
beslutar att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Carin Gustafsson (V) begär omröstning (votering). Mötesordförande konstaterar
att omröstning är begärd och kommer att genomföras.
Omröstningen sker genom att nämndens 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 att ärendet ska återremitteras till
förvaltningen i enlighet med Anselmssons (M) och Gustafssons (V) förslag.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner mötesordförande att nämnden,
med röstsiffrorna 8 mot 5, beslutar att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
(Omröstningsresultat framgår av Bilaga 5)
Yrkanden, fortsättning
Josefin Anselmsson (M) och Albin Schyllert (M) yrkar på att nämnden i andra hand ska
avslå det föreliggande förslaget till beslut och därmed inte ska godkänna fortsatt
tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Bengt Persson (S) yrkar på att nämnden ska besluta enligt med det föreliggande förslaget till
beslut och därmed godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Erik Hammarström (MP) yrkar på att nämnden även ska ge förvaltningen i uppdrag att
Häcksaxen 2 utreds som ett klimatsmart boende, till exempel som ett passivhus.
Bengt Persson (S) och Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till Hammarströms (MP)
tilläggsförslag att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att Häcksaxen 2 utreds som ett
klimatsmart boende, till exempel som ett passivhus.
Beslutsgång, fortsättning
Mötesordförande föreslår att nämnden därefter ska avgöra om man ska godkänna fortsatt
tomtprojektering i enlighet med förslaget eller inte. Om nämnden beslutar att godkänna
fortsatt projektering behandlas därefter Hammarströms (MP) tilläggsyrkande. Efter att ha
tillfrågat ledamöter och tjänstgörande ersättare finner mötesordförande att nämnden
godkänner den föreslagna beslutsgången.
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Mötesordförande ställer Perssons (S) förslag att nämnden ska godkänna fortsatt
tomtprojektering i enlighet med förslaget mot Anselmssons (M) och Schyllerts (M) förslag
att nämnden inte ska godkänna fortsatt tomtprojektering mot varandra.
Efter att ha tillfrågat ledamöter och tjänstgörande ersättare finner mötesordförande att
nämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Carin Gustafsson (V) begär omröstning (votering). Mötesordförande konstaterar att
votering är begärd och kommer att genomföras.
Omröstningen sker genom att nämndens ledamöter en och en redogör för sitt
ställningstagande genom att säga "JA" om de röstar på Perssons (S) förslag att nämnden ska
godkänna fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget och "NEJ" om de röstar på
Anselmssons (M) och Schyllerts (M) förslag att nämnden inte ska godkänna fortsatt
tomtprojektering i enlighet med förslaget.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner mötesordförande, med
röstsiffrorna 8 mot 4, att nämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med
förslaget. (en (1) ledamot avstod från att rösta)
(Omröstningsresultat framgår av Bilaga 6)
Mötesordförande finner att nämnden avslutningsvis har att ta ställning till Hammarströms
(MP) tilläggsförslag om att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att Häcksaxen 2 utreds
som ett klimatsmart boende, till exempel som ett passivhus.
Mötesordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall
kan besluta i enlighet med förslaget. Mötesordförande finner att nämnden bifaller
Hammarströms (MP) tilläggsförslag och därmed ger förvaltningen i uppdrag att Häcksaxen
2 utreds som ett klimatsmart boende, till exempel som ett passivhus.
Beslutsunderlag

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

Bilaga 3 - FSN 2021-10-25 (§110)
11

Reservation

Funktionsstödsnämnden 20211025
Ärende: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Häcksaxen 2
FSN-2021-2246
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på återremiss av ärendet med uppdragen att:
1. Funktionsstödsnämnden ger Funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att återkomma till
nämnden med en presentation av kön till bostad med särskild service för vuxna eller annan
särskild anpassad bostad för vuxna 9§9 LSS. I presentationen ska orsakerna till att brukarna
nekar anvisning, underlag på befintliga boenden och boendeform samt antal
lägenheter/hyresgäster per boende.
2. Funktionsstödsnämnden ger Funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett
förslag där fortsatt tomtprojektering utgår ifrån maximalt 5 lägenheter i tilltänkt gruppbostad.
Orsaken till detta är bland annat att vi anser att nämnden behöver ett bättre underlag för att
ta ansvarsfulla beslut framöver. Vi menar att vi har en befintlig lokalbehovsplan som är
baserad på utvecklingsanalyser som inte uppfyllts när vi nu kunnat se att antalet hyresgäster
varit relativt stående och att samtliga av de malmöbor med gynnande beslut enligt 9§9 LSS
som ännu inte verkställts faktiskt blivit anvisade boende och i så fall tackat nej till dessa eller
är på väg att flytta in. Vi ser därför att där finns politiskt utrymme att tänka om för ett mer
jämlikt Malmö. LSS bostaden behöver nämligen inte sticka ut från omgivningen som en
utpekad offentlig verksamhet bland andra sådana utan kan inkluderas i fastigheter med
reguljära bostäder eller i villaområden i villor med samma skal som omgivningens.
Till detta har vi noterat att nämndens övervägande lokalbehov utanför nuvarande bestånd
handlar om att tillgodose behoven hos de malmöbor som är externplacerade. De är idag
externplacerade på grund av att vi inte kan tillgodose deras behov i befintliga gruppbostäder.
Därför tycker vi inte heller att vi ska fortsätta bygga stora enheter om sex anpassade
lägenheter när vi ändå bara tänker hyra ut till färre än så för att individernas sociala
förutsättningar i praktiken överensstämmer med Socialstyrelsens riktlinjer. Vi tror att de
tomter som i framtiden ska eftersökas är i stimulianpassad miljö vilken uppenbart är varierad
men för mindre enheter om 2–3 lägenheter för att främja sociala relationer i enlighet med
insatsens syfte. Det kan därför också innebära att nämnden bör söka efter möjligheter att
renovera eller ersätta på befintliga tomter för att till exempel inte ta mer åkermark i anspråk
eller fortsatt bygga institutionsliknande hem.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 4 - FSN 2021-10-25 (§110)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 211025
Ärende: 03. Förslag till ny tomt för LSS-boende på Häcksaxen 2, FSN-201-2246
I senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2002:9) Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ges det allmänna rådet att en
bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade inte bör vara belägen i nära anslutning till en
annan sådan bostad för att undvika en institutionell miljö.
Socialstyrelsen är även mycket tydlig i sina rekommendationer att en
gruppbostad bör ha tre till fem boende (Bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS, 2018). SOSFS 2002:9 medger dock en acceptans för fler boende
under förutsättning att de boendes goda levnadsvillkor inte åsidosätts. När
Funktionsstödsnämnden skickade Funktionsstödsprogrammet på remiss var
brukar- och anhörigorganisationerna tydliga; de vill se att framtidens LSS
boenden byggs enligt Socialstyrelsens rekommendationer på tre till fem boende
per gruppbostad.
I ärendet föreslås att ett gruppboende byggs med sex lägenheter. Vänsterpartiet
yrkade därför att ärendet återremitterades för att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag där
utgångspunkten är att gruppbostad enligt LSS 9§9 har maximalt fem lägenheter.
När vårt återremissyrkande avslogs reserverade vi oss.

Malmö 2021-10-25
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 5 - FSN 2021-10-25 (§110)

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Omröstningslista
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Mötesdatum
2021-10-25

Paragraf: § 110
Ärende: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Häcksaxen 2, FSN-2021-2246
Omröstning 1: Perssons (S) förslag att ärendet ska hanteras vid dagens sammanträde (Alt. JA)
mot Anselmssons (M) och Gustafssons (V) förslag till återremiss (Alt. NEJ)
Ledamot
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
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Karin Elisabeth Granér (L), Ersättare
Resultat

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

0

Bilaga 6 - FSN 2021-10-25 (§110)

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Omröstningslista
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Mötesdatum
2021-10-25

Paragraf: § 110
Ärende: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Häcksaxen 2, FSN-2021-2246
Omröstning 2: Perssons (S) förslag att godkänna godkänna fortsatt tomtprojektering (Alt. JA)
mot Anselmssons (M) och Schyllerts (M) förslag att inte godkänna fortsatt tomtprojektering
(Alt. NEJ)
Ledamot
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
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Karin Elisabeth Granér (L), Ersättare
Resultat

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

4

1
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FSN-20211718

Arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro - statistik
och analys

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram en rapport över arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro för
perioden januari – juni 2021 med tillhörande statistik och analys.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av arbetsskador och tillbud samt
sjukfrånvaro för perioden januari – juni 2021.
Särskilda yttranden
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande. (Bilaga 7)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande. (Bilaga 8)
Beslutsgång
Mötesordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
redovisningen av arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro för perioden januari till juni
2021.
Mötesordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall
kan besluta i enlighet med förslaget.
Mötesordförande finner att ett en enig nämnd godkänner redovisningen.
Ajournering
Efter ärendet tar mötet en paus (ajourneras) i 20 minuter.
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

Presentation FSN 211025 - Arbetsskador, tillbud samt sjukfrånvaro

Bilaga 7 - FSN 2021-10-25 (§111)
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Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Bilaga 8 - FSN 2021-10-25 (§111)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 21102
Ärende: 04. Arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro - statistik och analys,
FSN-2021-1718
Vänsterpartiet har tagit del av en välskriven rapport för arbetsskador, tillbud och
sjukfrånvaro under perioden januari-juni 2021 och vill ge beröm för dess utformning. Det är
glädjande att se mer analyser görs men Vänsterpartiet efterlyser ännu mer analyser kring
kopplingen mellan tillbud, arbetsskador och sjukfrånvaro; från fackligt håll ges rapporter om
att AGERA är ett bra system för att ta fram statistik men att hoppet till att dra slutsatser om
arbetsmiljö är för stort. Systemet AGERA kan inte dela upp statistiken efter
kön/könstillhörighet men däremot kan systemet KOLL redovisa efter kön/könstillhörighet.
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. Under perioden har fler allvarliga arbetsskador rapporterats men färre
tillbud och något färre arbetsskador i sin helhet.
Målsättningen för funktionsstödsförvaltningen är att sjukfrånvaron ska vara högst 6% 2022.
Under perioden januari-juni 2021 är sjukfrånvaron 9,44% och det är framförallt de två
kategorierna av längre sjukfrånvaro som ökar. Det är således inte främst korttidsfrånvaro
pga. ex smittspårning som ger en ökad sjukfrånvaro medan andra mer långtgående effekter
av coronapandemin inte kan uteslutas. Enligt information från Försäkringskassan vad gäller
ansökan om sjukpenning står psykisk ohälsa för 46% av ansökningarna.
Utredningarna av såväl sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador behöver göras noggrant. Vad
orsakar vad? Hur kan ett proaktivt arbetssätt ersätta ett reaktivt? Dessa utredningar
behöver kopplas samman med det övergripande arbetet med systematiska arbetsmiljö och
kvalitet, kompetensutveckling samt omställningen till heltid som norm och minskandet av
timanställningar för såväl arbetstagares som brukares bästa.
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Vänsterpartiet

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 under lång tid nu påpekat i särskilda yttranden vid den löpande
rapporteringen gällande specifikt arbetsskador och tillbud. 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, eftersom att skillnaderna kan bero på slumpen. Det går därför, statistiskt sett
inte att säga vilken förvaltning i Malmö som har sk ”högst” sjukfrånvaro.
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 anmälda tillbud och sjukfrånvaro) utesluts inte en tredje möjlig variabel; tex
att funktionsstödsnämndens verksamheter under lång tid varit och fortsatt är
underfinansierade samt att grundbemanningen inom många verksamheter är för låg.
Vänsterpartiet hoppas att föreslagna åtgärder ger effekt för både personal och brukare samt
ser fram emot fortsatt återkoppling kring arbetet med sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud
i samband med årsanalys 2021

Malmö 2021-10-25
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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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.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner revideringarna i nämndens styrdokument Rutin för
tillämpning av lex Sarah.
Beslutsgång
Mötesordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
revideringarna i nämndens styrdokument Rutin för tillämpning av lex Sarah.
Mötesordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall
kan besluta i enlighet med förslaget.
Mötesordförande finner att ett en enig nämnd godkänner revideringarna i nämndens
styrdokument Rutin för tillämpning av lex Sarah.
Beslutsunderlag

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
2021-08-23

För jämförelse - Mall för uppföljning av lex Sarah, FSN-2021-1386

Beslut FSN-AU 211014 (§202) Rutin för tillämpning av bestämmelserna om
lex Sarah
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FSN-20212484

Deltagande på distans vid funktionsstödsnämndens och
dess utskotts sammanträden

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.
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).
Beslutsgång
Mötesordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att:
(1) godkänna informationen om möjligheterna till deltagande på distans vid
funktionsstödsnämndens sammanträden,
(2) medge 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 samt
(3) godkänna föreslagna tillämpningsföreskrifter för deltagande på distans vid nämndens
och utskottets sammanträden som lagts till i Funktionsstödsnämndens arbetsformer (FSN2018-958).

Mötesordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall
kan besluta i enlighet med förslaget.
Mötesordförande finner att ett en enig nämnd beslutar i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag

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
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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
Mötesordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
redovisningen av inkomna, upprättade och utgående skrivelser.
Mötesordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall
kan besluta i enlighet med förslaget.
Mötesordförande finner att ett en enig nämnd godkänner redovisningen.
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-20212581

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

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 23
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
Upprättat på funktionsstödsförvaltningen - Protokoll förvaltningsrådet (FVR)
2021-10-15
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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
Mötesordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
redovisningen av delegationsbesluten.
Mötesordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall
kan besluta i enlighet med förslaget.
Mötesordförande finner att ett en enig nämnd godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Återrapportering av delegationsbeslut

Protokoll från funktionsstödsnämnden 2021-10-14

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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Information från förvaltningen

FSN-20203205
Sammanfattning
Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom
funktionsstödsområdet.
Förvaltningen informerar om följande:
Enhetschef Kristina Saunders informerar om kvalitets- och kompetensutvecklingsarbetet
vid enheten för myndighetsutövning. Bland annat informerar Saunders om enhetens arbete
med introduktion och handledning, strategi för större brukarfokus i bedömningarna och
barnrättsarbetet. Saunders presentation återfinns bland möteshandlingar.
Carina Tempel informerar om att nämndens presidium samt representanter för
förvaltningen under morgondagen (26 oktober 2021) kommer att träffa revisionen i
samband med deras delårsgranskningen av verksamheten (det så kallade höstmötet).
Rapporter och utlåtanden kommer att återrapporteras till nämnden.
Tempel informerar vidare om den tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) kommer att genomföra av gruppbostäder som bedrivs enligt 9:9 LSS. Tillsynens
fokus är förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder (samt andra kränkningar) riktade
mot de som bor på boendet. Som ett underlag i tillsynen har IVO skickat ut enkäter till
bland annat all personal som arbetar i gruppbostäder. Enkätsvaren kommer att utgöra ett av
flera underlag som IVO kommer att använda inför sitt urval av boenden för tillsyn.
Avslutningsvis informerar mötesordförande Bengt Persson (S) om rekryteringen av ny
förvaltningsdirektör till funktionsstödsförvaltningen. I veckan kommer arbetsgivarutskottet
att lämna sitt förslag till förvaltningsdirektör vidare inför slutgiltigt beslut i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Presentation FSN 2021-10-25 - Kvaliets- och utvecklingsarbete på
myndighetsanheten

