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§

1

Funktionsstödsnämndens arbetsformer

FSN-2017-8
Sammanfattning

Funktionsstödsnämndens ansvarsområde regleras i det reglemente som beslutas av
kommunfullmäktige. I reglementet beskrivs vilket arbete nämnden ska bedriva. Nämnden
beslutar sedan själv över arbetsformerna för arbetet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att inrätta ett arbetesutskott, tillika myndighetsutskott, med namnet funktionsstödsnämndens
arbetsutskott,
att godkänna föreslagna arbetsformer för funktionsstödsnämnden och
funktionsstödsnämndens arbetsutskott, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Yrkanden

Lisbeth Persson-Ekström (SD) yrkar i första hand på att funktionsstödsnämndens arbetsutskott
ska bestå av 5 ledamöter + 3 ersättare och i andra hand att en representant från
Sverigedemokraterna ska adjungeras vid arbetsutskottets sammanträden.
Ordförande avvisar Persson-Ekström (SD) förstahandsyrkande då antalet ledamöter i
arbetsutskottet bestäms i det reglementet som kommunfullmäktige fastställt för
funktionsstödsnämnden, och att det därmed inte är en fråga som funktionsstödsnämnden själva
beslutar kring.
Ordförande yrkar därefter avslag på Persson-Ekströms (SD) andrahandsyrkande om att en
representant från Sverigedemokraterna ska adjungeras vid arbetsutskottets sammanträden och
yrkar istället bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall till föreliggande förslag samt
Persson-Ekströms (SD) tilläggsyrkande att en representant från Sverigedemokraterna ska
adjungeras vid arbetsutskottets sammanträden.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att godkänna
föreliggande förslag till arbetsformer för funktionsstödsnämnden och dess arbetsutskott och att
därmed inte adjungera en representant från Sverigedemokraterna vid arbetsutskottets
sammanträden.
Reservationer

Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 1)
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse FSN 170502 Funktionsstödsnämndens arbetsformer
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§

2

Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott

FSN-2017-9
Sammanfattning

Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens arbetsutskott, tillika myndighetsutskott,
för perioden 1 maj 2017 till 31 december 2018. På sammanträdet nominerar ordförande och
gruppledare ledamöter och representanter till utskottet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att till arbetsutskottet välja Nils Karlsson, MP (1) som ordinarie ledamot samt ordförande
för perioden 2017-05-01 – 2018-12-31,
att till arbetsutskottet välja Andreas Konstantinidis, S (2) och Göran Wiberg, M (3)
som ordinarie ledamöter för perioden 2017- 05-01 – 2018-12-31,
att till arbetsutskottet välja Valentina Stoyanovska, S (4), Roland Hejde, S (5) och
Roko Kursar, L (6) som ersättare för perioden 2017-05- 01 – 2018-12-31, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag


Ny organisation i Malmö stad - Tjänsteskrivelse IFSB 170420 Val av ledamöter och
ersättare till funktionsstödsnämndens arbetsutskott
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§

3

Sammanträdestider för funktionsstödsnämnden

FSN-2017-10
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ska fastställa sammanträdesdatum fram till och med december 2017.

Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att fastställa följande mötesdatum för funktionsstödsnämnden under 2017:
måndag 29 maj med start klockan 08:30, (heldag)
måndag 19 juni med start klockan 08:30,
tisdag 29 augusti med start klockan 13:00,
onsdag 27 september med start klockan 08:30, (heldag)
måndag 23 oktober med start klockan 08:30,
onsdag 29 november med start klockan 08:30,
måndag 18 december med start klockan 08:30,









samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse FSN 170502 Sammanträdestider för funktionsstödsnämnden
Översikt mötesdatum funktionsstödsnämnden 170502
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§

4

Funktionsstödsnämndens delegationsordning

FSN-2017-11
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram ett förslag på delegationsordning för
funktionsstödsnämnden.
En delegationsordning är en lista över vilka som har fått rätt, eller delegation på, att fatta beslut i
nämndens ställe. Enligt kommunallagen beslutar varje nämnd själv, inom de ramar som lagen
anger, vilka ärenden som ska delegeras och vem som ska ha rätt att fatta beslut på nämndens
vägnar.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att anta funktionsstödsnämndens delegationsordning från och med 2017-05-01, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse FSN 170502 Funktionsstödsnämndens delegationsordning
Delegationsordning funktionsstödsnämnden 170502
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§

5

Rätt att företräda funktionsstödsnämnden/
funktionsstödsförvaltningen

FSN-2017-12
Sammanfattning

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda
nämnden/förvaltningen (motsvarande firmatecknare). Detta gäller allt från
överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ge ordförande Nils Karlsson, 1:e vice ordförande Andreas Konstantinides,
förvaltningsdirektör Annelie Larsson och ekonomichef Tarek Borg rätten att underteckna
avtal, ansökningar och liknande handlingar för funktionsstödsnämndens och
funktionsstödsförvaltningens räkning inom dess ordinarie verksamhet, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse FSN 170502 - Rätt att företräda nämnden
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§

6

Personuppgiftsombud för funktionsstödsnämnden

FSN-2017-13
Sammanfattning

I samband med inrättandet av nya nämnder i Malmö stad ska personuppgiftsombud utses.
För-slag till ombud är Niina Stiber, stadsjurist vid stadskontorets juristenhet, som också
föreslås utses som ombud för övriga nämnder och bolag i Malmö stad.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att utse stadsjurist Niina Stiber som personuppgiftsombud för funktionsstödsnämnden,
att uppdra stadsjurist Niina Stiber att meddela Datainspektionen om beslutet, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse FSN 170502 Personuppgiftsombud för funktionsstödsnämnden
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§

7

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

FSN-2017-14
Sammanfattning

Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska nämnden utse en
verksamhetschef som ansvarar för verksamheten som går under den lagen.
Verksamhetschefen representerar nämnden gällande hälso- och sjukvården och ansvarar för
att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar
kostnadseffektivitet.
Funktionsstödsförvaltningen gör bedömningen att avdelningscheferna Irene Wahlgren, Sema
Soer och Susanne Jordal bör utses till verksamhetschefer för den hälso- och sjukvård som
bedrivs inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att utse avdelningschef Irene Wahlgren till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) för verksamheten inom avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet
från och med 2017-05-01,
att utse avdelningschef Sema Soer till verksamhetschef enligt4 kap. 2 § hälso- och
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) för verksamheten inom avdelning myndighet och socialpsykiatri
från och med 2017-05-01,
att utse avdelningschef Susanne Jordal till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) för verksamheten inom avdelningen LSS bostäder från och med
2017- 05-01, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse FSN 170502 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
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§

8

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt
ansvarig för rehabilitering (MAR)

FSN-2017-15
Sammanfattning

Enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska nämnden utse en medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS). Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får
en fysioterapeut eller arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger medicinskt ansvarig
sjuksköterska, därför föreslås även att funktionsstödsnämnden ska utse medicinskt ansvariga för
rehabilitering (MAR).
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att utse sjuksköterska Katarina Flyckt till medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt
11 kap. 4 § HSL 2017:30 för funktionsstödsnämnden från och med 2017-05-01,
att utse sjuksköterska Annelie Granquist till medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt
11 kap. 4 § HSL 2017:30 för funktionsstödsnämnden från och med 2017-05-01,
att utse arbetsterapeut Christina Ekdahl till medicinskt ansvarig för rehabilitering
från och med 2017-05-01,
att utse arbetsterapeut Mia Svensson Burghard till medicinskt ansvarig för rehabilitering
från och med 2017-05-01, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse FSN 170502 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
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§

9

Attestinstruktioner för funktionsstödsnämnden

FSN-2017-16
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ansvarar för att attestreglementet som är antaget av
kommunfullmäktige följs. Nämnden kan utöver reglementet utfärda ytterligare
attestinstruktioner för sitt verksamhetsområde. I attestinstruktionen står det bland annat vem
som får attestera och till vilka belopp.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att anta Attestinstruktion funktionsstödsnämnden, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse FSN 170502 Attestinstruktion för funktionsstödsnämnden
Attestinstruktion funktionsstödsnämnden
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§

10

Budgetprocessen 2017 och 2018

FSN-2017-17
Sammanfattning

Ekonomichef Tarek Borg informerar om funktionsstödsnämndens planerade budgetprocess
2017 och 2018.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse FSN 170502 Budgetprocessen 2017 och 2018
Presentation – planering av budgetprocessen 2017 och 2018

15
§

11

Initiala utbildningsinsatser för funktionsstödsnämnden

FSN-2017-18
Sammanfattning

Förvaltningen har, tillsammans med den interimistiska funktionsstödsberedningen, tagit fram
ett förslag på initiala utbildningsinsatser för funktionsstödsnämndens ledamöter och ersättare.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar att godkänna följande utbildningsinsatser:
29 maj 2017 klockan 13:00 – 16:30:
Den gode förtroendevalde, med stadsjurist Natalie Glotz Stade,


19 juni 2017 klockan 8:30:
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, med stadsjurist Natalie Glotz Stade,


29 augusti klockan 13:00:
Socialtjänstlagen, med stadsjurist Natalie Glotz Stade,


27 september klockan 08:30:
Hälso- och sjukvårdslagen, med stadsjurist Ingegerd Kling,


23 oktober klockan 08:30:
Diskrimineringslagen och Barns rätt, med stadsjurist Natalie Glotz Stade,


29 november klockan 08:30:
Tvärfrågorna (jämställdhet, miljö och hållbar utveckling), anordnas av förvaltningen,


samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse FSN 170502 Initiala utbildningsinsatser för funktionsstödsnämnden
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§

12

Funktionsstödsförvaltningens organisation

FSN-2017-19
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om funktionsstödsförvaltningens
verksamheter och organisation.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen, samt
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse FSN 170502 Funktionsstödsförvaltningens organisation
Presentation av funktionsstödsförvaltningens organisation
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§

13

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

FSN-2017-20
Sammanfattning

I arbetsmiljölagen (1997:1160) finns regler om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och
att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.
Funktionsstödsnämnden är anställningsmyndighet och har arbetsmiljöansvar för
funktionsstödsförvaltningens medarbetare och chefer. Det innebär att nämnden ska bedriva
sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads personalpolicy och
arbetsmiljöprocessen samt ansvara för att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp.
Funktionsstödsnämnden föreslås fördela arbetsmiljöuppgifterna till förvaltningsdirektören
som i sin tur fördelar till underställda chefer på det sätt som är lämpligt och praktiskt.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningsdirektör Annelie Larsson enligt förslag i
ärendet samt,
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse FSN 170502 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
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§

14

Krisledningsplan

FSN-2017-21
Sammanfattning

En krisledningsplan är en i förväg överenskommen strategi för att kunna hantera en kris.
Syftet med krisledningsplanen är att den verksamhet som förvaltningen bedriver i normala fall
också ska kunna bedrivas i ett krisläge
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att anta Krisledningsplan funktionsstödsförvaltningen, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse FSN 170502 Krisledningsplan för funktionsstödsförvaltningen
Krisledningsplan funktionsstödsförvaltningen
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§

15

Tillfällig förändring av delegation avseende anslag för
omstrukturering i samband med Malmö stads omorganisation 2017

FSN-2017-22
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har avsatt medel för omstrukturering för finansiering av merkostnader till
följd av omorganisationen 2017. Berörda nämnder föreslås därför tillfälligt delegera beslut om
ansökan så att handläggningen av ansökningsärenden ska kunna hanteras så skyndsamt som
möjligt.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ansökan om medel från omstruktureringsanslaget 2017 till och med den 1 september 2017
delegeras till funktionsstödsförvaltningens ekonomichef, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse FSN 170502 Tillfällig förändring av delegation för omstrukturering i
samband med Malmö stads omorganisation

.
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§

16

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Information från förvaltningsdirektör Annelie Larsson
Larsson informerade kort om funktionsstödsförvaltningens målgrupper och uppdrag enligt
kommunfullmäktiges fastställda reglemente.
Larsson informerade vidare om förvaltningens samarbete med Myndigheten för delaktighet
(MFD) och förvaltningens arbete med att arbetet med digitala lösningar, bland annat genom
utbildandet av så kallade teknikcoacher.
Larsson framförde avslutningsvis att hon ser fram mot utmaningarna inom
funktionsstödsområdet och det fortsatta sammarbetet med funktionsstödsnämnden.

Reservation
funktionsstödsförvaltningen
Ärende nr 2
20170502

Fastställande av funktionsstödsnämndens arbetsformer

Att det finns ett arbetsutskott är givetvis mycket bra.
Vi Sverigedemokrater yrkar dock att i första hand ha ett arbetsutskott med 5+3
ledamöter. Detta för att demokratiskt valda partier ska vara representerade i ett
demokratiskt land som Sverige och alla de folkvalda partierna ska få insyn i arbetet.
Att totalt utestänga Sveriges, förmodligen, andra största parti är att nonchalera
svenska folkets vilja.
Då antalet ledamöter, 5+3, i AU inte vann gehör yrkar vi i andra hand på att
Sverigedemokraterna ska vara adjungerande till AU-s möten.

Då båda våra yrkanden, i tur och ordning, inte vann gehör, reserverar vi oss mot
beslutet.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

___________________________
Ohliver Nilsson (SD)

