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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-03-21 kl. 09:00-13:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Andreas Konstantinidis (S) (Vice ordförande) (Mötesordförande §§34-48)
Per Göran Wiberg (M) (Andre vice ordförande)
Therese Lindberg (S)
Carin Gustafsson (V)
Gharib Sayed Aly (M)
Roko Kursar (L)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Lars Åke Alvar Nilsson (S) ersätter Ricardo Tarrida (S)
Nahid Biglari (S) ersätter Vakans SD (SD)
Eyüp Kurtulmus (S) ersätter Lena Björk (S)
Shatila Salami (S) ersätter Roland Hejde (S)
Stefana Hoti (MP) ersätter Nils Karlsson (MP) (Ordförande)
Hans Åke Banke (M) ersätter Eva-Christine Winqvist (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anna Larsson (V)
Albin Schyllert (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (Personalföreträdare, Kommunal)
Galia Bengtsson (Personalföreträdare, SACO)

Utses att justera

Göran Wiberg (M)

Justeringen

2018-03-22
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Nämndinitiativ från Liberalerna i funktionsstödsnämnden gällande sexuella
trakasserier inom nämndens ansvarsområde

FSN-2017-872
Sammanfattning

Roko Kursar (L) har inkommit med ett nämndinitiativ kring att utreda förekomsten av
sexuella trakasserier mot brukare i Malmö stad samt behovet av att ta fram en handlingsplan
för att motverka all förekomst av sexuella trakasserier mot brukare och anställda.
Förvaltningen har i sin beredning av ärendet även inventerat nuvarande verksamheter som
bedrivs för att motverka förekomsten av trakasserier samt vilka handlingsplaner för att
motverka trakasserier som redan finns. Initiativet hanterades av funktionsstödsnämnden den
24 januari 2017 men återremitterades då till förvaltningen med uppdraget att förtydliga
förarbete och förslag till beslut.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden bifaller nämndinitiativet och ger funktionsstödsförvaltningen i
uppdrag att initiera en utredning om förekomsten av sexuella trakasserier mot brukare samt
att förstärka informationsinsatserna kring Malmö stads riktlinjer mot kränkande
särbehandling och trakasserier.

Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - Nämndinitiativ Liberalerna
Nämndsinitiativ från Liberalerna i funktionsstödsnämnden
Plan för våld i nära relation inom funktionsstödsförvaltningen
Rutin för chefer och HR - utredning vid kränkande särbehandling trakasserier
Rutiner för personal som möter äldre personer eller personer med
funktionsnedsättning som utsätts för våld nära relationer
Malmö stads riktlinjer mot kränkande särbehandling och trakasserier
Utdrag komin - Nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling
§4 Nämndsinitiativ från Liberalerna i funktionsstödsnämnden gällande sexuella
trakasserier inom nämndens ansvarsområde

