1

Malmö stad
Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2022-01-31 kl 09:00-14:30

Plats

Fänriksgatan 1

Utses att justera

Carin Gustafsson (V)

Justeringen

2022-02-07

Protokollet omfattar

§§1-15

Underskrifter

Sekreterare
Jesper Salö
Ordförande

Justerande

Roko Kursar (L)

Carin Gustafsson (V)

Beslutande ledamöter
Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (medverkar digitalt)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S) (medverkar digitalt)
Munir Niazi (S) (medverkar digitalt)
Erik Hammarström (MP) (medverkar digitalt)
Carin Gustafsson (V) (medverkar digitalt)
Albin Schyllert (M) (medverkar digitalt)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt) ersätter Patrick Angelin (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Maher Dabbour (S) (medverkar digitalt)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Jaqueline Lenander (S) (medverkar digitalt)
Bahhar Mohammadi (S) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt) §§1-12
Anfal Saad Mahdi (V) (medverkar digitalt)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M) (medverkar digitalt)
Halid Osman (C) (medverkar digitalt)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt)
Övriga närvarande
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)
Ellen Andersson (utredare strategiska avdelningen) §2
Helena Paulsson (utredare strategiska avdelningen) §2
Cassandra Lundvall (utredare strategiska avdelningen) §§3-4
Helen Ekeroth (utredare strategiska avdelningen) §3
Matilda Padoan (utredare strategiska avdelningen) §5
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT) §6
Klara Kursis (HR-konsult) §11

2

3

ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15

Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022
Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2022
Internkontrollplan 2022
Lägesrapport om funktionsstödsförvaltningens avvikelsehantering
Remiss angående Reviderade principer för kommunstyrelsens
bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
Förslag till ny tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3
Gallringsutredning av systemet IDOK
Funktionsstödsnämndens delegationsordning
Handläggningstider för insatser inom funktionsstödsnämndens
ansvarsområde
Bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från daglig verksamhet med
anledning av Covid-19
Information kring funktionsstödsförvaltningens resultat i Malmö stads
medarbetarenkät 2021
Utredning om vaccinationskrav mot covid-19 vid nyanställning
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
Återrapportering av delegationsbeslut
Information från förvaltningen

4

§

1

Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022

FSN-20213242
Sammanfattning
Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2022 för beslut i
funktionsstödsnämnden inklusive en bilaga över fördelning av resurser på
funktionsstödsförvaltningen.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner - efter förändringsförslag 4, 8, 9, 10, 12, 13 och 14 Nämndsbudget 2022 inklusive Bilaga 1: Fördelning av resurser.
(förändringsförslagen återfinns under rubriken "Yrkanden")
Reservationer
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 1)
Stefan Claesson (SD) och Jane Olin (SD) reserverar sig mot beslutet. (muntlig reservation)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 2)
Yrkanden
Förändringsförslag 1
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden under ”Volym och priser externa
boendeplatser” i avsnittet ”Externa platser LSS” (innan sista meningen) ska lägga till:
Däremot ser nämnden att en långsiktig planering av hur vi i stället ska kunna möta malmöbornas behov
inom stadens gränser behöver framställas. Genom att nyttja befintligt bestånd och nybyggnation i
stimulianpassade miljöer till kombinerade verksamheter över dygn och dagar ska fler individuella behov
kunna stödjas inom befintliga resurser och mindre jordbruksmark behöva tas i anspråk.
Förändringsförslag 2
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden under ”Volymutveckling anslagsfinansierad
verksamhet” i avsnittet ”LSS-boende vuxna” (sista stycket första meningen) ska lägga till
”specifika önskemål kopplade till” så att meningen lyder:
Trots start av nya LSS-boenden samt ombyggnation och anpassning av befintliga boenden kan efterfrågan
av specifika önskemål kopplade till LSS-bostäder inte tillgodoses i önskad omfattning, samtidigt som ett
antal lägenheter står tomma.
Anselmsson (M) yrkar vidare att nämnden sist i samma stycke ska lägga till följande mening:
Ambitionen avseende LSS-bostäder för vuxna är framgent en utökad flexibilitet av både utformning och
bedömning. Individuella bedömningar av faktiskt behov och kvalitet ska utgöra normen snarare än
sökandes kompetens i respektive insatsform.

Förändringsförslag 3
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden under ”Volymutveckling anslagsfinansierad
verksamhet” i avsnittet ”LSS-boende barn (sist i stycket) ska lägga till:
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Funktionsstödsnämndens beslut om marknadsföring av stödfamilj kopplat till korttidsvistelse bör också
kunna utökas till att främja kommunikation avseende alternativa insatser till barnboende. För de barn
som är placerade under LSS 9:8 beslut ska nämnden särskilt arbeta med att stödja familjerna och
etablering av fungerande relationer för de barn som bor under sådant beslut.
Förändringsförslag 4
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden under ”Volymutveckling anslagsfinansierad
verksamhet” i avsnittet ”Daglig verksamhet LSS” ska stryka den sista meningen i andra
stycket som lyder ”Omlokalisering av befintliga verksamheter sker ständigt för att på bästa
sätt nyttja resurserna och nya innovativa lösningar diskuteras för att möta framtida behov”
och ersätta den med:
Omlokalisering och en utökad verksamhetstid är prioriterat för att hantera nuvarande behov. En översyn av
behoven, flexibelt resurs- och lokalutnyttjande samt en särskild satsning på enskilda platser som
placeringsform är därtill nödvändigt för att möta framtidens krav inom ramen för LSS.
Förändringsförslag 5
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under ”Sammanfattning” (sist i stycke fem som
slutar med ”analyser försätter under 2022 och inför 2023”) ska lägga till:
Detta arbete ska ej medföra en kvalitetssänkning vad gäller ansökan till insatser och/eller beviljade
insatser, ej heller försämrad arbetsmiljö för medarbetarna.
Förändringsförslag 6
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under kommunfullmäktigemålet ”Malmö stad
ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga
anställningar”, i avsnittet ”Planeringskommentar mandatperiod” (efter första stycket) ska
lägga till:
Nämnden kommer även fokusera på att förstärka grundbemanningen vid brukarnära arbete.
Förändringsförslag 7
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under kommunfullmäktigemålet ”Malmö stad
ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga
anställningar”, i avsnittet ”Planeringskommentar mandatperiod” (efter sista stycket) ska
lägga till:
Under 2022 avser funktionsstödsförvaltningen genomföra en utredning om möjligheten till att införa
arbetstidsförkortning med bibehållen lön vid någon av nämndens verksamheter.

Förändringsförslag 8
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under kommunfullmäktigemålet "Malmö stad
ska säkerställa en god kompetensförsörjning" i avsnittet ”Planeringskommentar
mandatperiod” (första stycket) ska ersätta meningen ”Det handlar bland annat om att
medarbetare, befintliga, nya och vikarier, ska ha den kunskap och det stöd de behöver för
att känna sig trygga i sitt uppdrag." med:
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Det handlar bland annat om att medarbetare, befintliga, nya och vikarier, ska ha den kunskap och det
stöd de behöver för att känna sig trygga i sitt uppdrag och utvecklas i sin profession.
Förändringsförslag 9
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under ”Volym och priser externa
boendeplatser” i avsnittet ”Särskilda boenden SoL” (efter sista stycket) ska lägga till:
Förvaltningen ska verka för att minska antalet externa placeringar SoL i så hög utsträckning som möjligt
utan att försämra kvaliteten för den enskilda brukaren.
Förändringsförslag 10
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under ”Övriga satsningar” i avsnittet ”Hälsooch sjukvårdsorganisationen” (efter sista stycket) ska lägga till:
Förvaltningens långsiktiga mål är dock att helt avveckla användandet av extern bemanning.
Ajournering
Mötet tog en paus (ajournerades) i 15 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning
Förändringsförslag 11
Erik Hammarström (MP) yrkar på att nämnden under kommunfullmäktigemålet ”Malmö
stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning” i avsnittet ”Planeringskommentar
mandatperiod” ska ersätta meningen ”Det kan också innebära att skapa enkla vägar in i
organisationen genom exempelvis praktikplatser, introduktion och ett stärkt samarbete med
lärosäten” med:
En viktig prioritering är att skapa fler och enklare vägar in i organisationen genom att ta fram fler
praktikplatser, en mer genomgripande introduktion och fördjupat samarbete med olika lärosäten.
Förändringsförslag 12
Erik Hammarström (MP) yrkar på att nämnden under kommunfullmäktigemålet ”Fler
Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och
likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt
genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen” i avsnittet ”Planeringskommentar
mandatperiod” (i tredje stycket efter sista meningen) ska lägga till:
För många med funktionsnedsättning kan dock även digitaliseringen leda till ett ökat utanförskap.
Nämnden ska därför även arbeta för att brukarna ska bli mer självständiga i sitt användande av digitala
tjänster.
Ajournering
Mötet tog en paus (ajournerades) i 5 minuter för politiska överläggningar.

Yrkanden, fortsättning
7
Förändringsförslag 13
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska anta en justerad version av Anselmssons (M)
förändringsförslag 2 genom att under ”Volym och priser externa boendeplatser” i avsnittet
”Externa platser LSS” (efter sista stycket) istället ska lägga till ”Ambitionen avseende LSSbostäder för vuxna är framgent en utökad flexibilitet av både utformning och bedömning.
Individuella bedömningar av faktiskt behov och kvalitet ska fortsätta utgöra normen."
Detta innebär att förändringsförslaget i sin helhet lyder:
Trots start av nya LSS-boenden samt ombyggnation och anpassning av befintliga boenden kan efterfrågan
av specifika önskemål kopplade till LSS-bostäder inte tillgodoses i önskad omfattning, samtidigt som ett
antal lägenheter står tomma.
samt
Ambitionen avseende LSS-bostäder för vuxna är framgent en utökad flexibilitet av både utformning och
bedömning. Individuella bedömningar av faktiskt behov och kvalitet ska fortsätta utgöra normen.
Förändringsförslag 14
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska anta en justerad version av Hammarströms (MP)
förändringsförslag 11 genom att ändra ”En viktig prioritering är att skapa fler och enklare
vägar in i organisationen genom att ta fram fler praktikplatser, en mer genomgripande
introduktion och fördjupat samarbete med olika lärosäten.” till:
En viktig prioritering är att fortsätta skapa fler och enklare vägar in i organisationen genom att ta fram fler
praktikplatser, en mer genomgripande introduktion och fördjupat samarbete med olika lärosäten.
Slutyrkanden
Bengt Persson (S) och Erik Hammarström (MP) yrkar bifall till Kursars (L) justerade
versioner av Anselmssons (M) förändringsförslag 2 (det vill säga förändringsyrkande 13)
och Kursars (L) justerade version av Hammarströms (MP) förändringsyrkande 11
(det vill säga förändringsyrkande 14).
Roko Kursar yrkar bifall Anselmssons (M) förändringsförslag 4, Gustafssons (V)
förändringsförslag 8, 9 och 10 samt till Hammarströms (MP) förändringsförslag 12.
Bengt Persson (S) och Erik Hammarström (MP) instämmer i Kursars (L) yrkande att bifalla
Anselmssons (M) förändringsförslag 4, Gustafssons (V) förändringsförslag 8, 9 och 10 samt
till Hammarströms (MP) förändringsförslag 12.
Josefin Anselmsson (M) yrkar bifall till Gustafssons (V) förändringsförslag 5, 8 och 9.
Lars-Eric Nelderup (C) instämmer i Anselmssons (M) förändringsförslag (förslag 1-4) )och
Anselmssons (M) yrkande att bifalla Gustafssons (V) förändringsförslag 5, 8 och 9.
Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till Anselmssons (M) förändringsförslag 1 och 3 samt
Hammarströms (MP) förändringsförslag 11 och 12.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut.
1. Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag att efter förändringsförslag 4,
8, 9, 10, 12, 13 och 14 godkänna Nämndsbudget 2022, inklusive bilaga.
2. Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag att efter de egna förändringsförslagen
(förslag 1-4) samt Gustafssons (V) förändringsförslag 5, 8 och 9 godkänna Nämndsbudget
2022, inklusive bilaga.
3. Gustafssons (V) förslag att efter de egna förändringsförslagen (förslag 5-10),
Anselmssons (M) förändringsförslag 1 och 3 samt Hammarströms (MP) förändringsförslag
11 och 12 godkänna Nämndsbudget 2022, inklusive bilaga.
Efter att ha tillfrågat beslutande förtroendevalda (en och en) finner ordförande att förslagen
till beslut är rätt uppfattade och att nämnden är redo att gå vidare till beslut.
Ordförande föreslår en beslutsgång där Kursars (L), Perssons (S) och Hammarström (MP)
förslag utgör huvudförslag och där de övriga två förslagen ställs mot varandra för att utse
ett motförslag. Ordförande finner att nämnden godkänner beslutsgången.
För att ta fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordförande Anselmssons (M) och
Nelderups (M) förslag till beslut och Gustafsssons (V) förslag till beslut mot varandra.
Röstning sker genom att beslutande förtroendevalda (en och en) redogör för sitt
ställningstagande genom att säga ”JA” om de vill rösta på Anselmssons (M) och Nelderups
(C) förslag till beslut och ”NEJ” om de vill rösta på Gustafssons (V) förslag till beslut.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden utser
Anselmsson (M) och Nelderups (C) förslag till motförslag med röstsiffrorna 6 mot 1.
(6 ledamöter avstår från att rösta)
(Röstresultat framgår av bilaga 3)
Ordförande finner att det återstår två förslag till beslut, dels Kursars (L), Perssons (S) och
Hammarströms (MP) förslag till beslut (huvudförslaget) dels Anselmssons (M) och
Nelderups (C) förslag till beslut (motförslaget). Ordförande ställer de återstående förslagen
mot varandra och röstning sker genom att beslutande förtroendevalda (en och en) redogör
för sitt ställningstagande genom att säga ”JA” om de vill rösta på Kursars (L), Perssons (S)
och Hammarströms (MP) förslag till beslut och ”NEJ” om de vill rösta på Anselmssons (M)
och Nelderups (C) förslag till beslut.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag med röstsiffrorna
6 mot 6 (1 ledamot avstår från att rösta). Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst (KL.
Kap 5 §56) och då ordförande röstat på Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP)
finner ordförande att nämnden därmed godkänner Nämndsbudget 2022, inklusive bilaga
efter förändringsförslag 4, 8, 9, 10, 12, 13 och 14.
(Röstresultat framgår av bilaga 4)
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen via programmet Stratsys

Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Nämndsbudget 2022

Förslag till - Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022

Bilaga 1 - Fördelning av resurser

Beslut FSN-AU 220120 (§12) Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022

Bilaga 1 - FSN 2022-01-31 (§1)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20220131
Ärende: Nämndsbudget Funktionsstödsnämnden 2022
FSN-2021-3242
Moderaterna och Centerpartiet hade ett antal yrkanden för att tydliggöra önskvärd
riktning i Funktionsstödsnämndens budget. Då dessa inte fick gehör valde vi att
reservera oss utifrån nedan föredragna argument,
Det första yrkandet under rubriken ”Externa platser LSS” avsåg att läggas till innan
sista meningen i det stycket och löd:
Däremot ser nämnden att en långsiktig planering av hur vi i stället ska kunna möta
malmöbornas behov inom stadens gränser behöver framställas. Genom att nyttja
befintligt bestånd och nybyggnation i stimulianpassade miljöer till kombinerade
verksamheter över dygn och dagar ska fler individuella behov kunna stödjas inom
befintliga resurser och mindre jordbruksmark behöva tas i anspråk.
Vi ansåg detta relevant för att framhäva en ambition avseende att förvalta stadens
jordbruksmark, trots möjligheten att förlägga samhällsviktiga funktioner med särskilda
behov på sådan. Då Funktionsstödsnämnden som ansvarar för den typen av
funktioner ser ökade behov av stimulianpassad miljö, och av att ta hem externa
placeringar, är det också viktigt att vi förtydligar och beaktar samtliga aspekter under
vårt politiska ansvar. Våra förslag syftar till större flexibilitet och nytänkande i
nämndens och stadens utvecklingsarbete där vi menar att vi behöver utröna om vi
kan bygga LSS-bostäder annorlunda t.ex. på höjden eller som villor samt inventera
befintliga byggnader i egen ägo, till salu eller för uthyrning uppförda i stimulianpassad
miljö. Vi menar att vi måste ha fler hållbara parametrar med oss framöver, inte bara
bygga bort med nytt och stort.
Vi hade sedan ett yrkande på sidan 31 under rubriken LSS-boende vuxna som tillägg
i sista styckets första mening efter
”..efterfrågan av” specifika önskemål kopplade till och innan ”LSS-bostäder..”.
Samt att sist efter sista stycket under rubrik, till stycket lägga:
Ambitionen avseende LSS-bostäder för vuxna är framgent en utökad flexibilitet av
både utformning och bedömning. Individuella bedömningar av faktiskt behov och
kvalitet ska utgöra normen snarare än sökandes kompetens i respektive insatsform.
I första yrkandet syftar vi till att vår kö till stor del består av individer som är anvisade
och som tackat nej till lägenheter bland annat utifrån geografi varpå det inte är
lägenheter i sig vi saknar utan att möta önskemålen från hyresgästerna. I vår mening
är det relevant till exempel inför tillsynsmyndigheter och utifrån ett
medborgarperspektiv. I det andra yrkandet syftar vi till de svar vi ibland får på
felaktiga placeringar som handlar om att LSS är en frivillig lag och att individen sökt
en specifik insats. Samma problematik har lyfts bland annat under utredningen som
avsåg stödfamilj där vi fick till oss att många anhöriga inte vet att där finns andra
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alternativ än formen boende. Vår mening och riktning med detta förtydligande är att
Funktionsstödsnämnden alltid ska föreslå bättre alternativ för individen om så finns
och att detta uppenbarligen inte sker som norm idag.
Vidare hade vi ett yrkande på sidan 31 under rubriken ”LSS-boende barn” sist i
stycket, som löd:
Funktionsstödsnämndens beslut om marknadsföring av stödfamilj kopplat till
korttidsvistelse bör också kunna utökas till att främja kommunikation avseende
alternativa insatser till barnboende. För de barn som är placerade under 9:8 beslut
ska nämnden särskilt arbeta med att stödja familjerna och etablering av fungerande
relationer för de barn som bor under sådant beslut.
Detta yrkande handlar om att det dels finns svar som beskriver att där inte finns
tillräckligt med stödfamiljer, familjehem etc., dels att vi vill lyfta fram behovet av att
informera och marknadsföra de insatser som finns så att det når och tillgängliggörs
alla malmöbor. Vi menar även att vi behöver specificera mål om att bibehålla eller
skapa goda relationer med barnens familjer för barnens yttersta möjlighet att leva
som andra. Vi är däremot medvetna om att samtliga placeringar är individuella och
att behoven ser olika ut varpå det är särskilt viktigt att det görs inom ramen för
barnens bästa. Det handlar i grunden om att göra övervägande satsningar i budgeten
inom förebyggande åtgärder för att minimera framtida behov av
barnboendeplaceringar.
Sist hade vi ett yrkande på sidan 31 under rubriken ”Daglig verksamhet LSS” som
föreslog att stryka sista meningen i andra stycket och i stället ersätta med:
Omlokalisering och en utökad verksamhetstid är prioriterat för att hantera nuvarande
behov. En översyn av behoven, flexibelt resurs- och lokalutnyttjande samt en särskild
satsning på enskilda platser som placeringsform är därtill nödvändigt för att möta
framtidens krav inom ramen för LSS.
Moderaterna och Centerpartiet har länge drivit frågan om att utnyttja våra lokaler på
ett mer ändamålsenligt sätt utifrån brukarnas behov. När vi nu ser prognosen
avseende lokalbehoven för insatsen daglig verksamhet bör vi därför också kunna
tillmötesgå fler brukares behov avseende verksamhetstid. Vi menar att vi har breda
möjligheter utifrån nuvarande organisation och inom befintligt bestånd att inventera
och prioritera varpå vi också kan möta behov snabbare samt frisätta tid och medel till
högre kvalitet. Vi tror att en sådan effektiviseringsaspekt också skulle medföra att
individens behov får starkare hållning i verkställandet. Därtill kvarhåller vi förslagen
om jobbskuggardag/vecka med syftet att öka antalet möten mellan potentiella
arbetsgivare och brukare och med det också kunskapen om varandra. Vi tror att
detta i förlängningen leder till normalisering, och på kort sikt ökat antal enskilda
placeringar. Kan vi få fler av dessa kan vi inte bara öka möjligheterna till reguljärt
arbete eller meningsfull sysselsättning för malmöbor med funktionsnedsättning utan
även frigöra platser i befintliga lokaler för snabbare verkställande daglig verksamhet.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Ursula Larsson (M) Halid Osman (C)

Bilaga 2 - FSN 2022-01-31 (§1)
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Reservation

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 220131
Ärende: 02: Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022, FSN-2021-3242
Vänsterpartiets vision är ett jämlikt, jämställt, diskrimineringsfritt och tillgängligt
Malmö som går i bräschen för att skapa ett hållbart samhälle. I Vänsterpartiets
Malmö erbjuds alla medborgare goda levnadsvillkor och alla arbetstagare trygga
arbetsvillkor. Ekonomiska medel fördelas utifrån behov. I Vänsterpartiets Malmö
kan alla människor leva, inte bara överleva.
Utifrån en antagen motion från Vänsterpartiet i Malmö kommunfullmäktige tas
numera beslut om ekonomiska ramar i nämndsbudgetar, vilket Vänsterpartiet i
funktionsstödsnämnden återkommande önskat.
Vänsterpartiet vill ta ansvar för såväl de Malmöbor som tar emot insatser enligt
LSS och de som arbetar inom funktionsstödsförvaltningen. Därför föreslogs flera
satsningar i Vänsterpartiets budget för 2022 och vid dagens sammanträde
presenterade Vänsterpartiet flera förslag för att ytterligare förbättra en redan
välskriven budget. Vänsterpartiet valde även att ställa sig bakom yrkanden från
Moderaterna och Miljöpartiet då vi såg hur dessa yrkanden även de kunde
förbättra kvaliteten i funktionsstödsnämndens verksamheter 2022.
Det glädjer Vänsterpartiet att flera av våra yrkanden på funktionsstödsnämndens
budget 2022 bifölls; att förtydliga vikten av professionsutveckling samt
avveckling av såväl externa placeringar SoL som bemanningssjuksköterskor.
Eftersom att våra övriga yrkanden rörande bland annat inriktningsarbete kring
hur översyn av ekonomi inte får påverka brukare och/eller arbetstagare negativt,
förstärkt grundbemanning och arbetstidsförkortning avslogs reserverade vi oss.
Malmö 2022-01-31
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 3 - FSN 2022-01-31 (§1)

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Röstresultat
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Mötesdatum
2022-01-31

Paragraf: § 1
Ärende: Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022, FSN-2021-3242
Röstning 1: Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag (Alt. JA) mot
Gustafssons (V) förslag (Alt. NEJ) för att utse ett motförslag till huvudförslaget
Ledamot
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
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Jeanette Persson (SD), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

1

6

Bilaga 4 - FSN 2022-01-31 (§1)

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Röstresultat
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Mötesdatum
2022-01-31

Paragraf: § 1
Ärende: Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022, FSN-2021-3242
Röstning 2: Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag (Alt. JA)
mot Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag (Alt. NEJ)
Ledamot
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
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Jeanette Persson (SD), Ersättare
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
6

1
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§

2

FSN-20213246

Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
2022

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.
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.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 5)
Beslutsgång
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
informationen.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
godkänner informationen.
Beslutsunderlag

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,
FSN-2021-1812

Beslut FSN-AU 220120 (§14) Plan för ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete 2022

Bilaga 5 - FSN 2022-01-31 (§2)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 220131
Ärende: Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2022,
FSN-2021-3246
Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2022 sammanfattar
risker, egenkontroller och åtgärder som planeras att hanteras inom ramen för
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom funktionsstödsnämnden.
Under sammanträdet 2022-01-31 lyfte vi från Vänsterpartiet att
genomförandeplanerna bör vara ett eget målområde inom det systematiska
kvalitetsarbetet. Eftersom avsikten med det systematiska kvalitetsarbetet är att
undersöka vilka utvecklingsområden som finns inom vår förvaltning är det viktigt
att genomförandeplanerna även undersöks. Genomförandeplanen fungerar som
ett verktyg för att kunna följa upp hur beviljade insatser verkställs.
Genomförandeplanen ska göras utifrån brukarens egna önskemål och behov.
Brukaren ska kunna ha ett inflytande över de insatser som genomförs och även
kunna följa hur och när insatserna ska verkställas. I enlighet med
socialtjänstlagen skall beslut gällande stödinsatser, vård och behandling för en
enskild individ dokumenteras. Därför är det givet att genomförandeplanerna är
ett eget målområde inom det systematiska kvalitetsarbetet. Det för att kunna
säkerställa att genomförandeplanerna är godkända och att våra brukare erbjuds
de insatser som de har rätt till I enlighet med socialtjänstlagen.
Malmö 2022-01-31
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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§

3

Internkontrollplan 2022

FSN-20212599
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.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner Internkontrollplan 2022.
Särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 6)
Beslutsgång
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
Internkontrollplan 2022.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
godkänner Internkontrollplan 2022.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen via Stratsys
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Internkontrollplan 2022

Förslag till - Internkontrollplan 2022

Beslut FSN-AU 220120 (§15) Internkontrollplan 2022

Bilaga 6 - FSN 2022-01-31 (§3)
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 220131
Ärende 4: Internkontrollplan 2022, FSN-2021-2599
I Nämndsbudget 2020 (FSN-2019-2684) ansågs andel personer med aktuella
genomförandeplaner in om LSS-boende respektive daglig verksamhet följas via
Socialstyrelsens enhetsenkät Öppna jämförelser. Via granskning i tidigare års
interkontrollplan har det visat sig att de siffror som rapporteras in till Socialstyrelsen
skiljer sig från funktionsstödsförvaltningens egna kontroller. 2019 års resultat i Öppna
jämförelser var tex 95% för boende och 89% för daglig verksamhet vilket kan jämföras
med siffror från uppföljning av internkontrollplan 2019 (FSN-2019-775) där resultatet
inom LSS bostäder blev 86% helt godkända respektive 58% inom daglig verksamhet.
Vänsterpartiet har lyft att det är viktigt att nämnden ska granska brister i
genomförandeplan och brukarens delaktighet via internkontrollplan år 2020 samt år
2021. Under nämndsammanträdet 220131 valde vi att ännu en gång påpeka att det är
viktigt att nämnden ska granska brukarens delaktighet I genomförandeplanen via
internkontrollplanen.
Avsikten med internkontrollplanen för 2022 är att kunna hantera och följa upp det
systematiska arbetsmiljöarbetet eller genom handlingsplaner för prioriterade områden.
Internkontrollplanen omfattar risker som hanteras genom granskning eller direktåtgärd.
Granskning görs för att mäta risker för att därefter kunnaa hantera dem inom
organisationen. Vänsterpartiet lyfte att det är av stor vikt att genomförandeplanerna
undersöks vid interkontrollen. Genomförandeplanerna är ett viktigt arbetsdokument för
att mäta brukarens inflytande och delaktighet därför lyfte vi att det är viktigt att
genomförandeplanerna undersöks vid interkontroll som man har gjort under år 2019.
Genomförandeplanen fungerar som ett verktyg för att kunna följa upp hur beviljade
insatser verkställas. Genomförandeplanen ska göras utifrån brukarens egna önskemål
och behov. Brukaren ska kunna ha ett inflytande över de insatser som genomförs. Vidare
kan man även följa hur och när insatserna ska verkställas. I enlighet med
socialtjänstlagen skall beslut gällande stödinsatser, vård och behandling för en enskild
individ dokumenteras. Därför är det givet att genomförandeplanerna ingår i en
internkontrollplan. Det för att kunna säkerställa att genomförandeplanerna är godkända
och att våra brukare erbjuds de insatser som de har rätt till I enlighet med
socialtjänstlagen.

Malmö 2022-01-31
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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§

4

FSN-20192417

Lägesrapport om funktionsstödsförvaltningens
avvikelsehantering

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. I augusti 2019 informerades funktionsstödsnämndens
arbetsutskott om enkätresultatet (FSN-2019-1156) 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.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner Uppföljande lägesrapport avvikelsehantering.
Beslutsgång
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
lägesrapporten.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
godkänner Uppföljande lägesrapport avvikelsehantering.
Beslutsunderlag

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
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§

5

FSN-20212633

Remiss angående Reviderade principer för
kommunstyrelsens bidragsgivning till externa
verksamhetsutövare

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.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Särskilda yttranden
Stefan Claesson (SD) och Jane Olin (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 7)
Beslutsgång
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna yttrandet.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

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 21
sektor (SR-2020-60)
Kommunfullmäktigs beslut och yttrande gällande Granskning av stöd till
idéburen sektor - föreningsbidrag m.m. med särskilt yttrande (SD), STK-20201569
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

Bilaga 7 - FSN 2022-01-31 (§5)
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Särskilt Yttrande

Funktionsstödsnämnden 2022-01-31
Ärende: 6: FSN-2021-2633

Remiss angående Reviderade principer för kommunstyrelsens bidragsgivning till
externa verksamhetsutövare
Principerna för kommunstyrelsens bidragsgivning behöver definitivt genomlysas och
revideras.
Vi Sverigedemokrater ser denna granskning som synnerligen välkommen, med tanke på de
belopp vilka delas ut i föreningsbidrag årligen.
Revisorernas granskning är avsedd säkerställa att stöd till idéburen sektor i alla delar
hanteras enligt gällande regelverk. Dessvärre förekommer enligt Stadsrevisionen att
grundläggande dokument, som ekonomisk årsredovisning och underskrivna
årsmötesprotokoll m.m.
Detta sammanfattas enligt Stadsrevisionen: med att vi inte säkerställer att stöd till idéburen
sektor i alla delar hanteras enligt gällande regelverk och inte säkerställer att den interna
kontrollen av detta i alla delar är tillräcklig.
Vi vill veta hur stora summor som under året felaktigt har betalats ut i stöd, utan erforderliga
redovisningar och dokument. Ser fram emot en sammanställning från förvaltningen.

__________________
Stefan Claesson (SD)

_______________
Jane Olin (SD)
Med instämmande av:

___________________
Jeanette Persson (SD)

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

6

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 LSSboende 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 av 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.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget där
maximalt fem (5) lägenheter kommer att användas som bostäder och en (1) lägenhet att
fungera som evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på boendet behöver
lagas eller renoveras.
Reservationer
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 8)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 9)
Yrkanden
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska stryka den tredje meningen i
sammanfattningen som lyder:
Med anledning av den tilltänkta målgruppens förutsättningar och behov kommer initialt ” och lägga till ett
”kommer” så att meningen istället lyder- Maximalt fem (5) lägenheter kommer att användas som bostäder
och en (1) lägenhet att fungera som evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på boendet
behöver lagas eller renoveras.
Lars-Eric Nelderup (C) instämmer i Anselmssons (M) yrkande om att stryka föreslagen
mening ur sammanfattningen.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska lägga till ytterligare ett beslut till ärendet
som lyder:
Funktionsstödsförvaltningen ges i uppdrag att säkerställa att maximalt fem lägenheter samtidigt används
som bostäder så länge byggnaden på tomten Käglinge 11:3 används som gruppbostad enligt 9:9 LSS.

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden i sitt beslut ska lägga till att "där maximalt fem (5)
lägenheter kommer att användas som bostäder och en (1) lägenhet att fungera som
evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på boendet behöver lagas eller
renoveras" så att beslutet i sin helhet lyder:
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Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt tomtprojektering i enlighet med förslaget där maximalt fem (5)
lägenheter kommer att användas som bostäder och en (1) lägenhet att fungera som evakueringslägenhet när
en av de ordinarie lägenheterna på boendet behöver lagas eller renoveras.
Bengt Persson (S) och Erik Hammarström (MP) instämmer i Kursars (L) förslag till
beslutsformulering.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut.
1. Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag att nämnden i beslutet ska
lägga till "där maximalt fem (5) lägenheter kommer att användas som bostäder och en (1)
lägenhet att fungera som evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på
boendet behöver lagas eller renoveras".
2. Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag att nämnden i sammanfattningen ska lägga
till "Med anledning den tilltänkta målgruppens förutsättningar och behov kommer initialt ”
och lägga till ett ”kommer” så att meningen istället lyder- Maximalt fem (5) lägenheter
kommer att användas som bostäder och en (1) lägenhet att fungera som
evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på boendet behöver lagas eller
renoveras."
3. Gustafssons (V) förslag till beslut att nämnden ska lägga till en beslutsmening som lyder
"Funktionsstödsförvaltningen ges i uppdrag att säkerställa att maximalt fem lägenheter
samtidigt används som bostäder så länge byggnaden på tomten Käglinge 11:3 används som
gruppbostad enligt 9:9 LSS."
Efter att ha tillfrågat beslutande förtroendevalda (en och en) finner ordförande att förslagen
till beslut är rätt uppfattade och att nämnden är redo att gå vidare till beslut.
Ordförande föreslår en beslutsgång där Kursars (L), Perssons (S) och Hammarström (MP)
förslag utgör huvudförslag och där de övriga två förslagen ställs mot varandra för att utse
ett motförslag. Ordförande finner att nämnden godkänner beslutsgången.
För att ta fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordförande Anselmssons (M) och
Nelderups (C) förslag och Gustafsssons (V) förslag mot varandra. Röstning sker genom att
beslutande förtroendevalda (en och en) redogör för sitt ställningstagande genom att säga
”JA” om de vill rösta på Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag och ”NEJ” om de vill
rösta på Gustafssons (V) förslag.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden utser
Anselmsson (M) och Nelderups (C) förslag till motförslag med röstsiffrorna 4 mot 1.
(8 ledamöter avstår från att rösta)
(Röstresultat framgår av bilaga 10)

Ordförande finner att det återstår två förslag till beslut, dels Kursars (L), Perssons (S) och
Hammarströms (MP) förslag till beslut (huvudförslaget) dels Anselmssons (M) och
Nelderups (C) förslag till beslut (motförslaget).
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Ordförande ställer de återstående förslagen mot varandra och röstning sker genom att
beslutande förtroendevalda (en och en) redogör för sitt ställningstagande genom att säga
”JA” om de vill rösta på Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag till
beslut och ”NEJ” om de vill rösta på Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag till beslut.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag med röstsiffrorna
8 mot 4 (1 ledamot avstår från att rösta) och därmed godkänner fortsatt tomtprojektering i
enlighet med förslaget där maximalt fem (5) lägenheter kommer att användas som bostäder
och en (1) lägenhet att fungera som evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna
på boendet behöver lagas eller renoveras.
(Röstresultat framgår av bilaga 11)
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)

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

Bilaga 8 - FSN 2022-01-31 (§6)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20220131
Ärende: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3
FSN-2022-61
Utifrån att den tilltänkta målgruppen för boende på föreslagen tomt så distinkt beskrivs i
ärendet och dess underlag yrkade Moderaterna och Centerpartiet på en tydliggörande
justering av texten under sammanfattningen. Yrkandet skulle i så fall inte ändrat ärendet i
sak inför fortsatt projektering med hänsyn till den diskussion som förs i skrivelsen men
samtidigt inte heller sammanlänka målgruppen med specifikt fem lägenheter.
Vårt yrkande lät att i sammanfattningens tredje mening stryka
”Med anledning den tilltänkta målgruppens förutsättningar och behov kommer initialt ” och
lägga till ett ”kommer” i resterande del så att meningen i stället lyder:
Maximalt fem (5) lägenheter kommer att användas som bostäder och en (1) lägenhet att
fungera som evakueringslägenhet när en av de ordinarie lägenheterna på boendet behöver
lagas eller renoveras.
Vi välkomnar i grunden att man från styret nu mött oss med 5 lägenheter i stället för påtaglig
norm om 6 i ärendet som läggs fram och förstår angelägenheten hos förvaltningen i att
förvärva en tomt som kan möta dessa specifika behov. Vi ser också att en
evakueringslägenhet utifrån syftet som beskrivs är lika relevant för individens behov av
kontinuitet och trygghet som för personalens arbetsmiljö. Däremot ser vi inte att fem
lägenheter med någon större sannolikhet skulle utgöra ett rimligt antal med respekt för
behoven hos hyresgäster inom den målgrupp som nu lyfts och som också utgör en möjlig
orsak till att vi får bygga på denna bördiga jordbruksmark. Vi har dock vidare förståelse för
behovet av ett långsiktigt perspektiv samt att vi, när vi upptar sådan här värdefull mark, ska
nyttja den till det yttersta eftersom dess funktion som jordbruksmark försvinner. Det är också
därför vi anser det borde vara mer flexibelt än att som i övrigas yrkanden fastställas i beslut.
Det handlar inte om att vi tycker man ska vara fler än fem utan om att gruppen som beskrivs
oftast når bättre måluppfyllnad med färre än så. Därtill även för att vi vill frångå att
diskussionen fortsatt bara behandlar antal och inte syfte, utformning och funktion. Vi tänker
oss att LSS i början av 90-talet skulle möta målet om att frångå institutionssamhället så som
det sett ut och med det också utgick från en begränsad vision. Vi tycker att man nu 30 år
senare kanske borde kommit längre i synen medborgare med funktionsnedsättning än att
stanna vid den låga ambitionen om att vissa människor är förpassade till kollektiva normer
utifrån funktion. Vi är fullt medvetna om att LSS framtid skrivs i riksdagen men ser också att
dess vida konstruktion ger öppna möjligheter för en kommun att verkställa insatserna mer
humant och jämlikt tills dess.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Ursula Larsson (M) Halid Osman (C)

Bilaga 9 - FSN 2022-01-31 (§6)
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Reservation

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 220131
Ärende: 07: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3, FSN-2022-61
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 en gruppbostad enligt LSS 9:9 med sex lägenheter där
inledningsvis fem lägenheter används som bostäder och en lägenhet fungerar
som evakueringslägenhet byggs. Vänsterpartiet yrkade därför ett förtydligande
om ett uppdrag till funktionsstödsförvaltningen att tillse att enbart fem
lägenheter ska tas i bruk som lägenheter samtidigt då Vänsterpartiet ser, utifrån
behov, kan se det som en god lösning.
När vårt yrkande avslogs reserverade vi oss.
Malmö 2022-01-31
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 10 - FSN 2022-01-31 (§6)

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Röstresultat
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Mötesdatum
2022-01-31

Paragraf: § 6
Ärende: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3, FSN-2022-61
Röstning 1: Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag (Alt. JA)
mot Gustafssons (V) förslag (Alt. NEJ) för att utse motförslag till huvudförslaget
Ledamot
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
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Jeanette Persson (SD), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

1

X
X
8

Bilaga 11 - FSN 2022-01-31 (§6)

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Röstresultat
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Mötesdatum
2022-01-31

Paragraf: § 6
Ärende: Förslag till ny tomt för LSS-boende på Käglinge 11:3, FSN-2022-61
Röstning 2: Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag (Alt. JA)
mot Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag (Alt. NEJ)
Ledamot
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
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Jeanette Persson (SD), Ersättare
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

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

4

1
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§

7

Gallringsutredning av systemet IDOK

FSN-20212960
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.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner gallringsutredningen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
gallringsutredningen.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
godkänner gallringsutredningen.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Gallringsutredning IDOK

Gallringsutredning 2021 IDOK

Beslut om godkännande av gallring

Beslut FSN-AU 220120 (§19) Gallringsutredning av systemet IDOK
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§

8

Funktionsstödsnämndens delegationsordning

FSN-20213220
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.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner de föreslagna förändringarna och fastställer med
dessa Funktionsstödsnämndens delegationsordning, version 2.8.
Beslutsgång
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
förändringarna i delegationsordningen.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
godkänner de föreslagna förändringarna och fastställer med dessa Funktionsstödsnämndens
delegationsordning, version 2.8.
Ajournering
Efter ärendet tar mötet tar en paus (ajourneras) i 10 minuter
Beslutsunderlag

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
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§

9

FSN-2019-560

Handläggningstider för insatser inom
funktionsstödsnämndens ansvarsområde

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.
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.
Beslutsgång
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
redovisningen.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
godkänner redovisningen kring handläggningstider för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)
och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för kvartal 4 2021.
Beslutsunderlag

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
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§

10

FSN-20201178

Bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från
daglig verksamhet med anledning av Covid-19

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.
På funktionsstödsnämndens januarisammaträde lyfts ärendet som en informationspunkt så
att hela nämnden ges möjlighet att diskutera och ställa frågor kring beslutet.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
informationen.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
godkänner informationen.
Beslutsunderlag

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
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§

11

FSN-20212959

Information kring funktionsstödsförvaltningens resultat i
Malmö stads medarbetarenkät 2021

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.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 12)
Beslutsgång
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
informationen.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
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

Bilaga 12 - FSN 2022-01-31 (§11)
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 220131
Ärende: 12. Information kring funktionsstödsförvaltningens resultat i Malmö̈
stads medarbetarenkät 2021, FSN-2021-2959
Vänsterpartiet har tagit del av resultatet från medarbetarenkäten 2021. 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 att 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 utveckling som har skett
även om det skrivs tex att HMI är lägre för de medarbetare som svarat nej på frågan om de
har regelbunden APT.
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 avsaknad av APT och HMI) utesluts inte en tredje möjlig variabel; tex att
funktionsstödsnämndens verksamheter under lång tid varit och fortsatt är
underfinansierade, effekter av coronapandemin samt att grundbemanningen inom många
verksamheter är för låg.
Resultatets siffror är siffror, siffror är statistik och statistik behöver analyseras och vara
underlag för åtgärder. Men någon analys eller åtgärdsplan presenteras inte i ärendet. Det
gläder Vänsterpartiet att funktionsstödsförvaltningen dels uppmärksammat behovet av
bättre statistiska analyser, dels behovet av analyser. Vänsterpartiet ser fram emot att ta del
av fylligare presentationer av medarbetarenkäter kommande år - allt för säkerställa att
funktionsstödsförvaltningen är en så god arbetsgivare som möjligt och att
funktionsstödsnämnden kan ge förvaltningen de ekonomiska och innehållsmässiga ramar
som förvaltningen bedömer nödvändiga för sitt uppdrag.
Malmö 2022-01-31
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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§

12

FSN-20213223

Utredning om vaccinationskrav mot covid-19 vid
nyanställning

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 mot covid-19 vid nyanställning av
tillsvidareanställd personal i brukarnära verksamheter.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
informationen.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
godkänner informationen.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131- 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
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Inkomna, utgående och upprättade skrivelser

FSN-2022-33
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
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
redovisningen.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
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

Inkommet från kommunfullmäktige - Lokalförsörjningsplan för Malmö stad
2022-2031, 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 Moderaterna i funktionsstödsnämnden - Nämndsinitiativ
gällande Arbetskläder, FSN-2021-3200

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)



Inkommet från Kommunal - Bilaga från gällande funktionsstödsnämndens
budget 2022
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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.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsgång
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
redovisningen.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag

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

40
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15

Information från förvaltningen

FSN-2022-82
Sammanfattning
Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom
funktionsstödsområdet.
Förvaltningsdirektör Charlotte Widén Odder informerar om följande:
Widén Odder påbörjade sitt uppdrag som förvaltningsdirektör för
funktionsstödsförvaltningen den 1 januari 2022 och ordförande Roko Kursar hälsade henne
formellt välkommen till sin nya roll på funktionsstödsförvaltningen.
Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället (främst omikron) har
det varit en ansträngd situation i verksamheterna med betydande personalbortfall och med
ett 30 tal smittade brukare samt ett stort antal provtagningar/smittspårningar. Allt färre
smittade får akut livshotande tillstånd men pandemin har fortsatt stor samhällspåverkan,
inte minst för funktionsstödsförvaltningens målgrupper. Widén Odder informerar om
förvaltningens arbete för att stödja förvaltningens målgrupper på bästa möjliga sätt även vid
stor sjukfrånvaro, exempelvis genom att säkerställa stöd och omsorg via tillfälliga
personalförflyttningar mellan verksamheter och (vid behov) ha en tydlig
prioriteringsordning av de insatser som funktionsstödsförvaltningens utför med fokus på
varje individs individuella behov.
Under början av 2022 genomförs en organisationsjustering på funktionsstödsförvaltningen.
Justeringarna görs för att ge bättre möjligheter att möta förvaltningens uppdrag och
förutsättningar för att driva ett kvalitativt och effektivt arbete. I korthet innebär
justeringarna att avdelningen stöd, hälsa och daglig verksamhet delas i två avdelningar.
Delningen görs för att underlätta ledningen av en allt för omfattande och diversifierad
avdelning. Namnen på de nya avdelningarna är Stöd, assistans och daglig verksamhet
och Hälsa, främjande och funktionsrätt. Chef för avdelningen stöd, assistans och daglig
verksamhet är Joakim Hansson och för avdelningen hälsa, främjande och
funktionsrätt tillträder Ingrid Kongslöv som chef den 21 mars 2022. Fram till dess att
Kongslöv tillträder kommer enhetschef Antonia Bommarco att fungera som tillförordnad
avdelningschef. I samband med uppdelningen flyttas även barnenheten till avdelningens
myndighet och socialpsykiatri och förvaltarenheten till ekonomiavdelningen. Under våren
kommer det även att ske förändringar i stabsorganisation. Bland annat bildas den 1 april
2022 kansli- och kommunikationsavdelningen. Chef för kansli- och
kommunikationsavdelningen blir Cecilia Röstin som påbörjar sin anställning den 10 mars
2022. Fram tills dess att Röstin påbörjar sin anställning är kommunikatör Kaj Mårtensson
Svensson tillförordnad kommunikationschef.
För att tydliggöra organisationsjusteringen har ett utdrag från förvaltningens intranät (komin) och en
organisationskiss bilagts punkten i Meetings plus.

Avslutningsvis ger Widén Odder en nulägesbild över situationen på förvaltningens LSSboende på Svedalavägen 159 med anledning av bland annat det skyddsombudsstopp (AML
6 kap 7§) som Kommunal lämnade i december 2021. Arbetsmiljöverket har meddelat att
man inte fattar något beslut om förbud eller föreläggande med anledning av inkommet
skyddsombudsstopp. Förvaltningen arbetar kontinuerligt i samverkan med de fackliga
organisationerna för att säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö på boendet.
Beslutsunderlag

Organisationsskiss samt komin-nyhet om organisationsjusteringen
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