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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2022-01-31 kl. 09:00-13:00

Plats

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

Charlotte Widén Odder, förvaltningsdirektör
Annika Gottfridsson, ekonomichef
Åsa Qvarsebo, avdelningschef LSS-bostäder
Joakim Hansson, avdelningschef stöd, assistans och daglig verksamhet
Sema Soer, avdelningschef myndighet och socialpsykiatri
Urban Funck, HR-chef
Sophia Presinger, avdelningschef strategiska avdelningen
Antonia Bommarco, tf. avdelningschef hälsa, främjande och
funktionsrätt
Kaj Mårtensson Svensson, tf. kommunikationschef
Jesper Salö, nämndsekreterare
Personalföreträdare, Kommunal
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Personalföreträdare, Saco
Personalföreträdare, Vision
Eventuellt förhinder anmäls snarast till Jesper Salö, e-post jesper.salo@malmo.se
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1.

Val av justerare

FSN-2022-81
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 7 februari 2022 klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022

FSN-2021-3242
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2022 för beslut i
funktionsstödsnämnden inklusive en bilaga över fördelning av resurser på
funktionsstödsförvaltningen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Nämndsbudget 2022 inklusive Bilaga 1: Fördelning av
resurser.
Beslutsunderlag





3.

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Nämndsbudget 2022
Förslag till - Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022
Bilaga 1 - Fördelning av resurser
Beslut FSN-AU 220120 (§12) Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022
Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2022

FSN-2021-3246
Sammanfattning

Planen för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2022 sammanfattar risker,
egenkontroller och åtgärder som planeras att hanteras inom ramen för ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete. Planen ger även en kort beskrivning av förvaltningsgemensamma
utvecklingsområden med koppling till det systematiska kvalitetsarbetet.
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Enligt struktur för återrapportering av arbete med egenkontroller och åtgärder i
ledningssystemet ska funktionsstödsnämnden informeras om plan för ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 i samband med internkontrollplan (FSN2020-3056) för att bidra till en samlad bild över förvaltningens hantering av risker.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag






4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Plan för ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete 2022
Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2022 - korrigerad version
Regler och anvisningar för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011-9, FSN2021-1812
Beslut FSN-AU 220120 (§14) Plan för ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete 2022
Internkontrollplan 2022

FSN-2021-2599
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutar årligen om plan för intern kontroll. Internkontrollplanen är
framtagen utifrån riskdialoger som genomförs i förvaltningen. I planen ingår även de
kommungemensamma granskningar som är beslutade av kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Internkontrollplan 2022.
Beslutsunderlag




5.

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Internkontrollplan 2022
Förslag till - Internkontrollplan 2022
Beslut FSN-AU 220120 (§15) Internkontrollplan 2022
Lägesrapport om funktionsstödsförvaltningens avvikelsehantering

FSN-2019-2417
Sammanfattning

Under våren 2019 gav funktionsstödsnämndens ordförande Roko Kursar (L) förvaltningen i
uppdrag att genomföra en webbaserad enkät gällande förvaltningens avvikelsehantering inom
ramen för rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. Syftet med undersökningen var att
kartlägga om medarbetare i funktionsstödsförvaltningen har kännedom om sin
rapporteringsskyldighet och vet hur avvikelser ska rapporteras samt få in synpunkter på hur
avvikelserapporteringen fungerar.
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I augusti 2019 informerades funktionsstödsnämndens arbetsutskott om enkätresultatet (FSN2019-1156) och om planen om att genomföra en uppföljande enkät ett år senare för att följa
utvecklingen. I mars 2020 informerades utskottet om att den uppföljande enkäten istället
genomförs under 2021 för att bättre kunna utvärdera effekterna av de åtgärder som
genomförs under 2021.
I aktuellt ärende redovisas resultaten från den uppföljande webbenkäten. Resultaten har
sammanställts i en ny lägesrapport om funktionsstödsförvaltningens avvikelsehantering.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Uppföljande lägesrapport avvikelsehantering.
Beslutsunderlag









6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Lägesrapport om funktionsstödsförvaltningens
avvikelsehantering
Lägesrapport enkät avvikelsehantering 2021
Från FSN-AU 190815 - Resultat av genomförd webbenkät gällande
avvikelsehantering (FSN-2019-1156)
Beslut FSN 191127 (§159) Lägesrapport om funktionsstödsförvaltningens
avvikelsehantering med särskilt yttrande (M+C)
Lägesrapport avvikelsehantering funktionsstödsförvaltningen 2019
Beslut FSN-AU 200311 (§62) Lägesrapport om funktionsstödsförvaltningens
avvikelsehantering
Beslut FSN-AU 220120 (§16) Lägesrapport om funktionsstödsförvaltningens
avvikelsehantering
Remiss angående Reviderade principer för kommunstyrelsens
bidragsgivning till externa verksamhetsutövare

FSN-2021-2633
Sammanfattning

Stadsrevisionen i Malmö stad granskade under 2020 kommunstyrelsens, fritidsnämndens och
kulturnämndens stöd till idéburen sektor. I samband med kommunstyrelsens yttrande till
stadsrevisionen uppdrog kommunstyrelsen åt stadskontoret att revidera kommunstyrelsens
principer för bidragsgivning till externa verksamhetsutövare.
Revideringen görs för att bättre kunna prioritera bland de ansökningar som inkommer till
kommunstyrelsen, och därtill tydliggöra kommunstyrelsens roll som bidragsgivande nämnd både i relation till ansökande organisationer och till övriga nämnder. I oktober 2021 beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka ut förslaget till reviderade principer för
kommunstyrelsens bidragsgivning till externa verksamhetsutövare på remiss till samtliga
nämnder.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
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Beslutsunderlag












7.

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Reviderade principer för kommunstyrelsens
bidragsgivning till externa verksamhetsutöverare
Förslag till - Yttrande gällande reviderade principer för kommunstyrelsens
bridragsgivning
Beslut KSAU 211025 §599 Reviderade principer för kommunstyrelsens
bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
Förslag till reviderade principer för kommunstyrelsens bidragsgivning till externa
verksamhetsutövare
Tjänsteskrivelse KSAU 211025 Reviderade principer för kommunstyrelsens
bidragsgivning till externa verksamhetsutövare; nu fråga om remiss
Principer för kommunstyrelsens bidragsgivning, STK-2016-216
Stadsrevisionens granskning av kommunstyrelens (mfl.) stöd till idéburens sektor
(SR-2020-60)
Kommunfullmäktigs beslut och yttrande gällande Granskning av stöd till idéburen
sektor - föreningsbidrag m.m. med särskilt yttrande (SD), STK-2020-1569
Beslut FSN-AU 220120 (§17) Remiss angående Reviderade principer för
kommunstyrelsens bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
Följebrev - Remiss angående Reviderade principer för kommunstyrelsens
bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
Förslag till ny tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3

FSN-2022-61
Sammanfattning

Förslaget gäller fortsatt tomtprojektering för en kommande nybyggnation av ett LSS-boende
med maximalt sex lägenheter på tomten Käglinge 11:3. Den gruppbostad som planeras
byggas på den aktuella tomten riktar sig till en målgrupp i behov av en stimulianpassad miljö.
Med anledning den tilltänkta målgruppens förutsättningar och behov kommer initialt
maximalt fem (5) lägenheter att användas som bostäder och en (1) lägenhet att fungera som
evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på boendet behöver lagas eller
renoveras.
Förslag till beslut

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







G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 Förslag till tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3
Översiktskarta Käglinge 11:3
Karta över tomten Käglinge 11:3
Tomtplacering Käglinge 11:3 (Alternativ A)
Tomtplacering Käglinge 11:3 (Alternativ B)
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8.

Förhandsbesked från Stadsbyggnadskontoret - Beslut 211216
Fastighets- och gatukontorets analys av möjliga placeringar för LSS-ansökan
(förhandsbesked SBK)
Skrivelse från LOPE - Förutsättningar för LSS-ansökan om boende i
stimulianpassad miljö
Skrivelse funktionsstödsförvaltningen- Behov av boenden i stimulianpassade
miljöer (inför ansökan om förhandsbesked SBK)
Beslut FSN-AU 220120 (§13) Förslag till ny tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3
Gallringsutredning av systemet IDOK

FSN-2021-2960
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har använt systemet IDOK för att dokumentera vissa uppgifter
i stödhusverksamheten. Systemet ska inte längre användas och handlingarna kommer att
raderas från systemet. Därför ska ansvarig verksamhet skriva ut dokumentationen för
bevarande och gallring. För korrekt hantering har förvaltningens arkivarie genomfört en
gallringsutredning. I utredningen framkommer att handlingarna kan överföras från digital till
analogt format utan att information går förlorad. Utredningen har godkänts av Malmö
Stadsarkiv.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner gallringsutredningen.
Beslutsunderlag





9.

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Gallringsutredning IDOK
Gallringsutredning 2021 IDOK
Beslut om godkännande av gallring
Beslut FSN-AU 220120 (§19) Gallringsutredning av systemet IDOK
Funktionsstödsnämndens delegationsordning

FSN-2021-3220
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 sin delegationsordning.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner de föreslagna förändringarna och fastställer med dessa
Funktionsstödsnämndens delegationsordning, version 2.8.
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Beslutsunderlag





10.

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Funktionsstödsnämndens delegationsordning
Förslag till - Funktionsstödsnämndens delegationsordning, version 2.8
Funktionsstödsnämndens delegationsordning, version 2.7
Beslut FSN-AU 220120 (§18) Funktionsstödsnämndens delegationsordning
Handläggningstider för insatser inom funktionsstödsnämndens
ansvarsområde

FSN-2019-560
Sammanfattning

Ärendet innehåller en redovisning av handläggningstider på Funktionsstödsförvaltningen
myndighetsenhet. Handläggningstiderna redovisas kvartalsvis så att nämnden ska kunna följa
utvecklingen. Aktuellt ärende avser kvartal 4 2021.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen kring handläggningstider för insatser
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
för kvartal 4 2021.
Beslutsunderlag






11.

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Handläggningtider kvartal 4 2021
Beslut FSN 211122 (§123) Handläggningstider för insatser inom
funktionsstödsnämndens ansvarsområde
G-Tjänsteskrivelse FSN 211122 - Handläggningtider kvartal 3
Beslut FSN-AU 220120 (§11) Handläggningstider för insatser inom
funktionsstödsnämndens ansvarsområde
Bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från daglig
verksamhet med anledning av Covid-19

FSN-2020-1178
Sammanfattning

Smittspridning av Covid-19 ökar på nytt och Folkhälsomyndighet inför kontinuerligt åtgärder
för att minska smittspridningen i samhället. För att säkerställa att brukare i daglig verksamhet
enligt LSS inte ska drabbas ekonomiskt fattade ordförande ett skyndsamt beslut efter
julhelgerna om att deltagare i daglig verksamhet (åter) ska få behålla sin habiliteringsersättning
även vid frånvaro från daglig verksamhet i enlighet det förslag som föreslogs i ärendet.
Beslutet gäller tills vidare.

9

På funktionsstödsnämndens januarisammaträde lyfts ärendet som en informationspunkt så
att hela nämnden ges möjlighet att diskutera och ställa frågor kring beslutet.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag








12.

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro
från DV med anledning av covid-19 från och med 2022-01-11
Ordförandebeslut gällande bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från
daglig verksamhet
Beslut FSN 201214 (§165) Bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från
daglig verksamhet med anledning av Covid-19
Beslut FSN 200824 (§97) Bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från daglig
verksamhet med anledning av Covid-19
Ordförandebeslut gällande bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från
daglig verksamhet
Beslut FSN-AU 220120 (§20) Bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från
daglig verksamhet med anledning av Covid-19
Information kring funktionsstödsförvaltningens resultat i Malmö
stads medarbetarenkät 2021

FSN-2021-2959
Sammanfattning

Malmö stad genomför årligen en kommungemensam medarbetarenkät. Medarbetarenkäten
genomförs i oktober varje år och fokuserar på medarbetarengagemang utifrån SKL:s koncept
Hållbart medarbetarengagemang (HME).
Medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga
att nå goda resultat, särskilt i personaltäta organisationer som en kommun. HME mäter
medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen
och chefernas förmåga att ta vara på medarbetarnas engagemang.
I aktuellt ärende redovisas funktionsstödsförvaltningens övergripande resultat i
medarbetarenkäten 2021.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Medarbetarenkäten 2021
Funktionsstödsförvaltningens resultat i Medarbatarenkäten 2021
Beslut FSN-AU 220120 (§22) Information kring funktionsstödsförvaltningens
resultat i Malmö stads medarbetarenkät 2021
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13.

Utredning om vaccinationskrav vid nyanställning

FSN-2021-3223
Sammanfattning

I december 2021 beslutade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att ge dess förvaltning
(HVOF) i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna ställa krav på vaccination
mot covid-19 vid nyanställning av tillsvidareanställd personal i brukarnära verksamheter.
För att möjliggöra för funktionsstödsnämnden att delta i HVOF:s utredning samt för egen
del utreda frågan fattade ordförande ett beslut som innehåller motsvarande uppdrag till
funktionsstödsförvaltningen.
Vid punkten informerar förvaltningen om uppdraget samt förvaltningens arbete med att
utreda möjligheterna att ställa krav på vaccination vid nyanställning av tillsvidareanställd
personal i brukarnära verksamheter.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





14.

G-Tjänsteskrivelse FSN-AU 220120 Utredning om vaccinationskrav vid
nyanställning
Delegationsbeslut - Ordförandebeslut gällande utredning om vaccinationskrav vid
nyanställning
Beslut HVON 211215 (§173) Vaccinationskrav på personal
Beslut FSN-AU 220120 (§21) Utredning om vaccinationskrav vid nyanställning
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser

FSN-2022-33
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 220131 - Inkomna, utgående och upprättande handlingar
Inkommet från kommunfullmäktige - Malmö stads budget 2022 med plan för åren
2023-2024, FSN-2021-3240
Inkommet från kommunfullmäktige - Beslut gällande Malmö stads budget 2022
med plan för åren 2023-2024
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15.

Inkommet från kommunfullmäktige - Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 20222031, FSN-2022-67
Inkommet från kommunstyrelsen - Tillämpningsanvisningar för beräkning av
avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad, FSN-2021-83
Inkommet från kommunstyrelsens arbetsutskott - Yttrande gällande Remiss från
Socialdepartementet - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och
trygghet, FSN-2021-2513
Inkommet från kommunstyrelsens arbetsutskott - Beslut gällande Avrop av medel
för rekrytering av Malmöbor med funktionsvariation, FSN-2021-1476
Inkommet från miljöförvaltningen - Engångsartiklar av plast i Malmö stad 2021,
FSN-2022-192
Inkommet från Synskadades riksförbud - Angående problem med Malmö stads
färdtjänst, FSN-2021-3026
Utgående till fritidsnämnden - Hantering av inkommet Malmöinitiativ - Fler
funktionshindrade måste kunna bada på Ribban, FSN-2022-157
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Protokoll från förvaltningsråd (FVR)
2022-01-21 (ej formellt justerat)
Återrapportering av delegationsbeslut

FSN-2022-38
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 inkomna, upprättade och utgående
skrivelser.
Beslutsunderlag







16.

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Återrapportering av delegationsbeslut
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2022-01-20 (justeras formellt
220127)
Beslut enligt LSS (december 2021)
Beslut enligt SoL (december 2021)
Direktupphandlingar över 10 000 kronor kvartal 4 2021
Övriga delegationsbeslut, inklusive återrapportering av attestförteckning
Information från förvaltningen
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FSN-2022-82
Sammanfattning

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

