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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-12-13 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
Annika Gottfridsson, ekonomichef
Charlotte Widén Odder, avdelningschef stöd, hälsa och DV
Åsa Qvarsebo, avdelningschef LSS-bostäder
Sema Soer, avdelningschef myndighet & socialpsykiatri
Urban Funck, HR-chef
Sophia Presinger, avdelningschef strategiska avdelningen
Ingela Davidsson, kommunikationschef
Jesper Salö, nämndsekreterare
Personalföreträdare, Kommunal
Personalföreträdare, Saco
Personalföreträdare, Vision
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Eventuellt förhinder anmäls snarast till Jesper Salö, epost 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 Carin Gustafsson (V) till justerare. Justering ska ske senast
måndagen den 20 december 2021 klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Fördelning av extra medel för organisationsstöd 2021

FSN-2021-2625
Sammanfattning

På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november 2021 fattades beslut om att tilldela
funktionsstödsnämnden 7 500 000 kronor i syfte att återstarta och stärka Malmös kultur-,
fritids- och föreningsliv. I ärendet presenteras ett förslag till fördelning av dessa medel.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden fördelar de extra 7 500 000 kronorna till föreningar inom
funktionsstöds- och äldre området i enlighet med förvaltningens förslag i ärendet.
2. Funktionsstödsnämnden justerar ärendet omedelbart.
Beslutsunderlag





3.

G-Tjänsteskrivelse FSN 211213 - Fördelning av extra medel för organisationsstöd
2021
Förslag till fördelning av extramedel 2021
Beslut FSN-AU 211202 (§236) Fördelning av extra medel för organisationsstöd
2021
Remiss angående bostadsförsörjningsprogram 2022-2026

FSN-2021-2498
Sammanfattning

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att ge en samlad bild av Malmö stads
inriktningar för att skapa förutsättningar för alla stadens invånare att ha tillgång till goda
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bostäder. Nämnden är överlag positiv till programmet men anser att vissa förtydliganden och
tillägg bör göras kopplat till nämndens målgrupper.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag







4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 211213 - Remiss angående Bostadsförsörjningsprogram
2022-2026
Förslag till - Yttrande gällande remiss angående bostadsförsörjningsprogram 20222026
Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026
Beslut FSN-AU 211202 (§232) Remiss angående bostadsförsörjningsprogram 20222026
Beslut SBN 210923 (§353) Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 med reservation
(V) och särskilt yttrande (M+C), (MP) och (SD)
Följebrev - Remiss angående bostadsförsörjningspgrogram 2022-2026
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.
Den sammanfattande bedömningen är att funktionsstödsnämnden i huvudsak säkerställer att
det finns en ändamålsenlig hantering av statsbidrag från Migrationsverket. Ett yttrande
gällande de åtgärder nämnden avser vidta med anledning av de bedömningar och
rekommendationer som redovisas i revisorskollegiets rapport lämnades till stadsrevisionen
2021-03-29. I ett uppföljande yttrande ska funktionsstödsnämnden nu redovisa vilka åtgärder
som vidtagits under 2021 och redogöra för vilken effekt dessa haft i verksamheten.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till uppföljande yttrande
gällande granskad hantering av statsbidrag från Migrationsverket.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 211213 - Granskning av hantering av statsbidrag från
Migrationsverket
Förslag till - Uppföljande yttrande, Granskning av hantering av statsbidrag från
Migrationsverket
Beslut FSN-AU 211202 (§233) Granskning av hantering av statsbidrag från
Migrationsverket
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5.

Beslut FSN 210322 (§37) Granskning av hantering av statsbidrag från
Migrationsverket inklusive särskilt yttrande (SD)
Funktionsstödsnämndens yttrande gällande Granskning av statsbidrag från
Migrationsverket
Begäran om yttrande
Rapport - Granskning av hanteringen av statsbidrag från Migrationsverket
Missiv - Granskning av hanteringen av statsbidrag från Migrationsverket
Riktlinje för ekonomisk styrning

FSN-2020-2714
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har antagit en intern riktlinje för ekonomisk styrning.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår nu mindre justeringar i riktlinjen med anledning av
interna organisationsförändringar samt tillägg av grundprinciper för fördelning av
ekonomiska medel i nämndsbudgeten.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden antar det reviderade styrdokumentet ”Riktlinje för ekonomisk
styrning” som intern riktlinje för ekonomisk styrning enligt förslaget i ärendet.
2. Funktionsstödsnämnden delegerar till förvaltningens ekonomichef att göra förändringar i
bilagan ”Förteckning över nämndens och förvaltningens budgetansvar” som görs med
anledning av förvaltningsinterna organisationsförändringar.
Beslutsunderlag







6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 211213 - Riktlinje för ekonomisk styrning
Förslag till - Riktlinje för ekonomisk styrning från och med 2022-01-01
Bilaga - Förteckning över nämndens och förvaltningens budgetansvar från 2022-0101
Beslut FSN-AU 211202 (§234) Riktlinje för ekonomisk styrning
Beslut FSN 201123 (§144) Riktlinjer för ekonomisk styrning inklusive reservation
(V) och särskilt yttrande (M+C)
Riktlinje för ekonomisk styrning - Uppföljd och tillgänglighetsanpassad 210823
Kompetensförsörjning - mål, gap och planer 2021

FSN-2021-2631
Sammanfattning

Nämnderna har i uppdrag att senast 2021-12-31 redovisa kompetensförsörjningsgap, mål och
planer. Syftet är att få en samlad bild av kompetensen både på kort och på lång sikt för att
lösa kompetensutmaningar och möta Malmöbornas behov.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner rapporten Kompetensförsörjning – mål, gap och
planer 2021.
Beslutsunderlag






7.

G-Tjänsteskrive FSN 20211213 Kompetensförsörjning - mål, gap pch planer 2021
Rapport - Kompetensförsörjning funktionstödsförvaltningen 2021
Bilaga 1 - Kartläggning av kompetensgap (formulär)
Bilaga 2 - Kartläggning av kompetensgap (procent)
Beslut FSN-AU 211202 (§235) Kompetensförsörjning - mål, gap och planer 2021
Redogörelse kring skyddsåtgärder inom bostad med särskild
service enligt LSS 9:9

FSN-2021-2470
Sammanfattning

På funktionsstödsnämndens sammanträde 2021-09-20 beslutade nämnden att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att återkomma med en redogörelse kring
skyddsåtgärder inom avdelningen LSS-bostäder. Syftet är att genomlysa löpande
dokumentation, samtycke och förekomst av tvångs- eller begränsningsåtgärder över de
malmöbor som har bostad enligt LSS 9:9 i nämndens verksamheter.
I ärendet presenteras en redogörelse av hur arbetet med skyddsåtgärder ser ut både
övergripande i förvaltningen och specifikt inom avdelning LSS-bostäder. Rapporten är en
delredogörelse av uppdraget och en slutredogörelse kommer att redovisas senast april 2022.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner delredogörelsen Redogörelse kring skyddsåtgärder.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 211213 - redogörelse kring skyddsåtgärder
Rapport från funktionsstödsförvaltningen - Redogörelse om skyddsåtgärder
Socialstyrelsens diskussionsmaterial om tvångs- och begränsningsåtgärder (2017-219)
Beslut FSN 210920 (§95) Avrapportering om uppdraget Kvalitet i det
verksamhetsnära arbetet inklusive reservation (M+C) och (SD) samt särskilt
yttrande (V)
Beslut FSN-AU 211203 (§237) Redogörelse kring skyddsåtgärder inom bostad med
särskild service enligt LSS 9:9
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8.

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 211213 - Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
Inkommet från kommunfullmäktige - Beslut gällande Motion av Magnus Olsson
(SD) om nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser, FSN-2021797
Inkommet från kommunfullmäktige - Beslut gällande visselblåsarfunktion i Malmö
stad, FSN-2020-773
Inkommet från kommunfullmäktige - Beslut gällande Delårsrapport 2021 Malmö
stad, FSN-2021-3024
Inkommet från kommunfullmäktige - Beslut gällande gynnande beslut enligt 4 kap
1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 2021, FSN2021-1826
Inkommet från kommunstyrelsen - Beslut gällande anställning av direktör vid
funktionsstödsförvaltningen, FSN-2021-3025
Inkommet från kommunstyrelsen - Beslut och yttrande gällande Remiss från
Socialdepartementet om VAB för vårdåtgärder i skolan, FSN-2021-2047
Inkommet från kommunstyrelsen - Beslut gällande Riktlinjer för förmånscykel i
Malmö stad, FSN-2021-3034
Inkommet från kommunstyrelsen - Beslut gällande inventering av röstningslokaler,
FSN-2021-2985
Inkommet från kommunstyrelsen - Miljöredovisning 2020, Uppföljning av
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020, FSN-2021-1510
Inkommet från Synskadades Riksförbund - Synpunkter gällande Malmö stads
färdtjänst, FSN-2021-3026
Utgående till Socialstyrelsen - Yttrande gällande förslag till ändring i allmänna råd
om kunskaper hos personal som ger stöd till personer med funktionsnedsättning,
FSN-2021-2604
Upprättad vid funktionsstödsförvaltningen - Protokoll förvaltningsrådet (FVR)
2021-12-03 (Ej justerat vid utskickstillfället)
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9.

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






10.

Tjänsteskrivelse FSN 211213 - Återrapportering av delegationsbeslut
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) (Inte formellt justerat)
Beslut enligt LSS (november 2021)
Beslut enligt SoL (november 2021)
Övriga delegationsbeslut
Information från förvaltningen

FSN-2020-3205
Sammanfattning

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



Presentation - Verksamhetsnära kvalitetsarbete

