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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-11-28 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsnämnden, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Nils Karlsson (MP) (Ordförande)
Andreas Konstantinidis (S) (Vice ordförande)
Per Göran Wiberg (M) (Andre vice ordförande)
Roland Hejde (S)
Therese Lindberg (S)
Ricardo Tarrida (S)
Carin Gustafsson (V)
Gharib Sayed Aly (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Valentina Stoyanovska (S) ersätter Lena Björk (S)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Shatila Salami (S)
Stefana Hoti (MP)
Anna Larsson (V)
Hans Åke Banke (M)
Albin Schyllert (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Jane Sophie Charlo Olin (SD)

Övriga närvarande

Jesper Salö (nämndsekreterare)
Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)

Utses att justera

Gharib Aly (M)

Justeringen

2018-12-05
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Information från förvaltningen

FSN-2018-39
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande
Efter diskussioner i funktionsstödsnämnden gav nämndens ordförande direktör Annelie
Larsson i uppdrag att ta fram ett underlag kring kommunens ökade kostnader för personlig
assistans med anledning av Försäkringskassans förändrade tolkningar av vad som bedöms
utgöra så kallat grundläggande behov. Det framtagna underlaget skulle sedan utgöra grund till
en skrivelse till regeringen för att uppmärksamma dem på kommunens ökade kostnader för
personlig assistans utan att några justeringar i den ekonomiska fördelningen gjorts från
statens sida. Denna typ av skrivelser bör dock skickas från kommunledningen och inte av en
enskild nämnd. Det framtagna underlaget överlämnades därför till kommunstyrelsen som i
sin tur skickat en skrivelse till regeringskansliet kring de ökade kostnaderna för insatsen
personlig assistans. Kommunstyrelsens skrivelse till regeringskansliet ligger med bland dagens
underlag under punkten ”Delegationsbeslut”.
Larsson ger en lägesbild kring handläggningstiderna vid funktionsstödsförvaltningen för
insatser enlig lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
socialtjänstlagen (SoL). I ärendet presenteras bland annat handläggningstid för fattade beslut,
medelvärdet för väntetiden på ärenden som väntar på beslut samt inkomna ansökningar och
antal fattade beslut.
Resultatet för årets medarbetarenkät i Malmö stad har nu färdigställts. I enkäten mäts tre
områden - motivation, ledarskap och styrning – där resultatet sträcker sig från 0 till 100.
Tillsammans skapas ett resultat kallat HME (hållbart medarbetarengagemang).
Funktionsstödsförvaltningens resultat blev 78, vilket också är snittet inom Malmö stad.
Snittresultatet för Sveriges kommuner var förra året 79. Funktionsstödsförvaltningens
svarsfrekvens på medarbetarenkäten blev 75% vilket är lite lägre än Malmösnittet (78%), men
på ungefär samma nivå som exempelvis hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen (73%).
Förvaltningens resultat kommer nu att brytas ner på avdelning- och enhetsnivå så att
cheferna inom förvaltningen kan analysera och arbeta vidare med sina resultat. På
decembersammanträdet kommer Urban Funck till nämnden och informerar om resultaten.
Malmö stads förtroendenämnd (FÖN) upphör den 31 december 2018. Till FÖN kan man
vända sig för att få råd och stöd, lämna synpunkter och klagomål och ställa frågor om
kommunens vård och omsorg. Kommunfullmäktige ger funktionsstödsnämnden och hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att i sina respektive förvaltningar inrätta en rådgivande
funktion för nämndens målgrupp och anhöriga. Kommunstyrelsen kommer vidare att teckna
ett avtal med Patientnämnd Skåne vid klagomål mot hälso- och sjukvården från den 1 januari
2019. Larsson informerade om förvaltningens arbete med att inrätta en rådgivande funktion
samt ta fram rutiner för klagomål till patientnämnden.
Funktionsstödsförvaltningen har tillfälligt stängt Tilias dagliga verksamhet. Skälen till
stängningen är för att undersöka lokalerna då rapporter om bland annat huvudvärk inkommit
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från personal som jobbar inom den dagliga verksamheten. Funktionsstödsförvaltningen tittar
på nya eller tillfälliga lokaler för de 22 brukare som påverkas av stängningen.
Avslutningsvis svarar Larsson på en fråga om de åtta tjänster som nämnden beslutat att
förvaltningen ska tillhandahålla under 2018 och som ska vara riktade till brukare inom daglig
verksamhet som kan vara aktuella för ordinarie arbetsmarknad och anställningsstöd.

