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Funktionsstödsförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-11-28
Vår referens

Lina Engström
Planeringssekreterare
lina.engstrom@malmo.se

Information kring förvaltaruppdraget
FSN-2018-1038
Sammanfattning

Lägesrapport kring det pågående arbetet med att starta upp en förvaltarenhet inom
funktionsstödsförvaltningen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Information kring förvaltaruppdraget
Beslut KF §221 Utredning från överförmyndarnämnden om möjligheten att inrätta en enhet
för ställföreträdare_förvaltarenhet

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-12-06
Funktionsstödsnämnden 2018-12-19
Ärendet

Bakgrund
I våras gav funktionsstödsnämnden (FSN-2018-365) förvaltningen i uppdrag att inrätta en
förvaltarenhet under förutsättning att nämnden befriades från det ekonomiska resultatansvaret
och att Malmö kommunfullmäktige ändrade funktionsstödsnämndens reglemente så det
överensstämde med det nya uppdraget. I september beslutade kommunfullmäktige (STK-2018645) att det ska startas upp en förvaltarverksamhet under funktionsstödsnämnden.
Kommunfullmäktige har även ändrat funktionsstödsnämndens reglemente i och med uppdraget
med förvaltarverksamheten.
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Bakgrunden till att förvaltarverksamheten ska startas upp är det har blivit svårare att hitta
lämpliga gode män och förvaltare till de mest komplicerade uppdragen. I nuläget bygger
uppdraget som förvaltare, god man och särskilt förordnad vårdnadshavare i Malmö endast på
frivillighet och ideellt engagemang. I och med förvaltarverksamheten kommer de gode män och
förvaltare som har uppdraget ideellt kompletteras med professionella medarbetare som i sin
anställning har uppdrag som gode män och förvaltare.
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Processen
Förvaltarenheten planeras startar upp under våren 2019. Organisatoriskt placeras enheten i
avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet men med ansvar att arbeta övergripande.
Rekrytering av enhetschef och förste förvaltare pågår och rekryteringen planeras vara klar innan
årsskiftet. Utöver enhetschef och förste förvaltare kommer under våren sju medarbetare
rekryteras för professionella uppdrag som gode män och förvaltare. Det kommer även att
rekryteras en assistent.
Samarbete är initierat med överförmyndarenheten rörande frågor om övergång, uppföljning,
tillsyn och om hur det framtida samarbetet ska se ut.
Muntlig information kommer att ges vid funktionsstödsnämndens möte den 19 december.
Ansvariga

Charlotte Widén Odder Avdelningschef
Annelie Larsson Förvaltningschef

