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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll
Sammanträdestid

2017-05-29 kl. 08:30 Sluttid: 12:00

Plats

Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Nils Karlsson (MP), Ordförande
Andreas Konstantinidis (S), Vice ordförande
Per Göran Wiberg (M), Andre vice ordförande
Lena Björk (S)
Roland Hejde (S)
Therese Jakob (S)
Ricardo Tarrida (S)
Gharib Sayed Aly (M)
Roko Kursar (L), §§17-23, §§26-31
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Valentina Stoyanovska (S) ersätter Carin Gustafsson (V)
Hans Åke Banke (M) ersätter Agneta Heléne Reslow (M),
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Eva Bergqvist (SD)
Karin Elisabeth Granér (L), §§24-25 ersätter Roko Kursar (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Åke Alvar Nilsson (S)
Nahid Biglari (S)
Eyüp Kurtulmus (S)
Stefana Hoti (MP)
Eva-Christine Winqvist (M)
Karin Elisabeth Granér (L)

Övriga närvarande

Annelie Larsson, förvaltningsdirektör
Pernilla Lemvall, personalföreträdare (SACO)
Helen Persson, personalföreträdare (Kommunal)
Jesper Salö, nämndsekreterare
Sophia Nordström, tf. avdelningschef strategiska avdelningen, §17
Kristina Aurell, HR-chef, §17
Irene Wahlgren, avdelningschef avd stöd, hälsa och DV, §§17-22
Sema Soer, avdelningschef avd myndighet och socialpsykiatri, §§17-22
Ulf Jönsson, utvecklingssekreterare avd stöd, hälsa och DV, §§17-22
Sara Makboul, utvecklingssekreterare strategiska avdelningen, §26
Margot Olsson, samordnare för arbetet mot våld i nära relation i Malmö, §26
Helena Paulsson, utvecklingssekreterare strategiska avdelningen, §§26-27
Gertrud Hedén, HR-konsult, §§27-28
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Justerande
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Göran Wiberg
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Utses att justera

Göran Wiberg

Justering

2017-06-05

Protokollet omfattar

§17-31
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ÄRENDELISTA
§17
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§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25
§26
§27
§28
§29
§30
§31

Presentation av funktionsstödsnämndens avdelningschefer
Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
Ersättning av omkostnader i samband med ledsagning enligt 9 § 3 lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Ersättning av omkostnader i samband med ledsagning enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen
Arvode och omkostnadsersättning i samband med kontaktpersonsverksamheten
enligt 9 § 4 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Arvode och omkostnadsersättning i samband med kontaktpersonsverksamheten
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
Nämndinitiativ väckt av Roko Kursar (L) gällande öppna sammanträden
Revidering av funktionsstödsnämndens delegationsordning
Förändrad tidpunkt för funktionsstödsnämndens augustisammanträde
Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
Dialog inför arbetet med funktionsstödsnämndens nämndsmål 2017
Funktionsstödsnämndens arbetsmiljöansvar
Delegationsbeslut
Inkomna och utgående skrivelser
Information från förvaltningen
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§

17

Presentation av funktionsstödsnämndens avdelningschefer

Sammanfattning

Avdelningscheferna Irene Wahlgren (avdelningschef avd stöd, hälsa och daglig verksamhet),
Sema Soer (avdelningschef avd myndighet och socialpsykiatri) Sophia Nordström (tf.
avdelningschef strategiska avdelningen) och Kristina Aurell (HR-chef) presenterade sig själva
och berättade kort om respektive avdelnings verksamhetsområde.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen
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§

18

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

FSN-2017-97
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.
Funktionsstödsnämnden har tidigare (170502) utsett avdelningscheferna Irene Wahlgren,
Sema Soer och Susanne Jordal till verksamhetschefer för den hälso- och sjukvård som
bedrivs inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. Funktionsstödsförvaltningen gör
dock bedömningen att även avdelningschef Sophia Nordström bör utses till verksamhetschef
för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att utse avdelningschef Sophia Nordström till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och
sjuk-vårdslagen (SFS 2017:30) för verksamheten inom strategisk avdelning från och med
2017-05-01.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 170529 - Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
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§

19

Ersättning av omkostnader i samband med ledsagning enligt 9 § 3 lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

FSN-2017-89
Sammanfattning

Med anledning av omorganisation och en ny nämnd behöver riktlinje för
omkostnadsersättning avseende ledsagare enligt LSS uppdateras avseende
organisationstillhörighet.
Förvaltningen informerar på sammanträdet att man gärna ser över siffrorna i underlagen en
gång till innan nämnden beslutar i frågan och föreslår därför att punkten denna gång enbart
behandlas som ett informationsärende.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att beslut i ärendet tas vid ett senare sammanträde och att nämnden på dagens
sammanträde enbart behandlar punkten som ett informationsärende, samt
att godkänna informationen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 170529 - Ledsagning enligt LSS
Riktlinjer omkostnadsersättning ledsagare LSS 170509
Utredning omkostnadsersättning ledsagare LSS 160926

7

§

20

Ersättning av omkostnader i samband med ledsagning enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen

FSN-2017-38
Sammanfattning

Vid Malmö Stads omorganisation 2013-07-01 överfördes utförandet av insatsen ledsagning
enligt LSS 9 § 3 från stadsdelarna till sociala resursförvaltningen. För att skapa enhetlig
omkostnadsersättning genomfördes en utredning (SRN-2016-3213) och rutin som antogs av
sociala resursnämnden.
I samband med ny organisation, 2017-05-01, överfördes ansvaret för beslut och verkställande
av ledsagning enligt 4 kap 1 § SoL för målgruppen tillhörande socialpsykiatri från
stadsområden till funktionsstödsförvaltningen. I syfte att skapa en enhetlig kostnadsersättning
för förvaltningen har denna översyn gjorts.
Förvaltningen informerar på sammanträdet att man gärna ser över siffrorna i underlagen en
gång till innan nämnden beslutar i frågan och föreslår därför att punkten denna gång enbart
behandlas som ett informationsärende.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att beslut i ärendet tas vid ett senare sammanträde och att nämnden på dagens sammanträde
enbart behandlar punkten som ett informationsärende, samt
att godkänna informationen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 170529 - Utredning avseende omkostnadsersättning för
ledsagare enligt 4 kap 1 § SoL
Riktlinjer för ersättning av omkostnader i sam band med ledsagning enligt 4 kap 1 § SoL
Utredning avseende omkostnadsersättning för ledsagare enligt 4 kap 1 § SoL
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§

21

Arvode och omkostnadsersättning i samband med
kontaktpersonsverksamheten enligt 9 § 4 lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)

FSN-2017-95
Sammanfattning

Med anledning av omorganisation och en ny nämnd behöver riktlinje arvode och
omkostnadsersättning i samband med kontaktpersonsverksamhet enligt 9 § 4 LSS godkännas.
Förvaltningen informerar på sammanträdet att man gärna ser över siffrorna i underlagen en
gång till innan nämnden beslutar i frågan och föreslår därför att punkten denna gång enbart
behandlas som ett informationsärende.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att beslut i ärendet tas vid ett senare sammanträde och att nämnden på dagens sammanträde
enbart behandlar punkten som ett informationsärende, samt
att godkänna informationen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170529 - Kontaktpersonsverksamheten LSS
Kontaktpersonsverksamhet 9 § 4 arvode och omkostnadsersättning
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§

22

Arvode och omkostnadsersättning i samband med
kontaktpersonsverksamheten enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen

FSN-2017-40
Sammanfattning

Granskning av kontaktpersonverksamhet enligt 4 kap 1 § SoL som lämnas i utredningen
avser arvodes- och omkostnadsersättning som betalas ut av Malmö Stad och dess följsamhet
till rekommendationer från SKL.
Med anledning av Malmö Stads omorganisation 2013-07-01 överfördes utförandet av
insatsen ledsagning enligt LSS 9 § 3 från stadsdelarna till sociala resursförvaltningen. För att
skapa enhetlig arvodes- och omkostnadsersättning genomfördes en utredning (SRN-20163213) och rutin som antogs av Sociala resursnämnden 2016-09-06.
I samband med ny organisation, 2017-05-01, överfördes ansvaret för beslut och verkställande
av kontaktperson enligt SoL 4 kap 1 § för målgruppen tillhörande socialpsykiatri från
stadsområden till funktionsstödsförvaltningen. I syfte att skapa en enhetlig kostnadsersättning
för förvaltningen har denna översyn gjorts.
Förvaltningen informerar på sammanträdet att man gärna ser över siffrorna i underlagen en
gång till innan nämnden beslutar i frågan och föreslår därför att punkten denna gång enbart
behandlas som ett informationsärende.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att beslut i ärendet tas vid ett senare sammanträde och att nämnden på dagens sammanträde
enbart behandlar punkten som ett informationsärende, samt
att godkänna informationen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170529 - Arvode och omkostnader konstakperson SoL
Utredning avseende kontaktpersonverksamhet enligt 4 kap 1 § SoL
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§

23

Nämndinitiativ väckt av Roko Kursar (L) gällande öppna sammanträden

FSN-2017-86
Sammanfattning

Roko Kursar (L) har inkommit med ett nämndinitiativ gällande öppna sammanträden för
funktionsstödsnämnden. Enligt nämndens reglemente (42 §) får nämnden själva besluta att
dess sammanträden ska vara offentliga. Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom
stängda dörrar när ärenden behandlas som rör myndighetsutövning, eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen.
Kursar (L) förespråkar att funktionsstödsförvaltningen ska utreda frågan och återkommer
med förslag på hur funktionsstödsnämnden ska införa öppna sammanträden i enlighet med
de avgränsningar som slås fast i 6 kap 19§ i kommunallagen.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att utreda frågan kring öppna sammanträden för
funktionsstödsnämnden,
att förvaltningen senast i augusti 2017 ska återkomma till nämnden med en utredning kring
öppna sammanträden i enlighet med de avgränsningar som slås fast i 6 kap 19§ i
kommunallagen, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur funktionsstödsförvaltningen och
funktionsstödsnämnden ska arbeta med medborgardialog, brukar- och medborgarinflytande,
samt hur det kommungemensamma kontaktcentret kan vara en del av detta.
Yrkanden
Ordförande yrkar på att nämnden, utöver redan föreliggande förslag till beslut, ska ge
förvaltningen i uppdrag att utreda hur funktionsstödsförvaltningen och funktionsstödsnämnden ska arbeta
med medborgardialog, brukar- och medborgarinflytande, samt hur det kommungemensamma kontaktcentret
kan vara en del av detta.
Beslutsgång
Mötet avbryts (ajourneras) under cirka 10 minuter för överläggning.
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att nämnden därför beslutar i
enlighet med föreliggande förslag till beslut samt enligt framfört tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 170529 - Nämndsinitiativ väckt att Roko Kursar (L) gällande
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öppna sammanträdet
Nämndsinitiativ från Roko Kursar (L) gällande Öppna Sammanträden
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§

24

Revidering av funktionsstödsnämndens delegationsordning

FSN-2017-53
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden fastställde vid sitt första sammanträde (17-05-02)
delegationsordning för funktionsstödsnämnden. När förvaltningens arbete nu påbörjats har
det framkommit behov av mindre korrigeringar, förtydliganden och tillägg.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att anta föreslagna revideringar i funktionsstödsnämndens delegationsordning.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170529 - Revidering av FSNs delegationsordning
Förslag till reviderad delegationsordning för funktionsstödsnämnden 170529
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§

25

Förändrad tidpunkt för funktionsstödsnämndens augustisammanträde

FSN-2017-54
Sammanfattning

Budgetskrivelsen för 2018 kommer inte, som planerat, att i helhet kunna färdigställas till
funktionsstödsnämndens junisammanträde. Eftersom sista datum för inlämning till
kommunstyrelsen är den 24 augusti måste därför det planerade sammanträdet i augusti flyttas
från den 29 augusti till den 23 augusti med start klockan 08.30. Förvaltningen kommer att
behålla budgetskrivelsen som en informationspunkt på junimötet men själva beslutet måste
alltså hänskjutas till augustisammanträdet.
Beslut

Funktionsstödsnämndens beslutar
att flytta datum och tid för funktionsstödsnämndens augustisammanträde från tisdagen den
29 augusti klockan 13:00 till onsdagen den 23 augusti, med start klockan 08:30.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170529 - Ny tid för funktionsstödsnämndens
augustisammanträde
Översikt mötesdatum funktionsstödsnämnden och AU
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26

Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relation

FSN-2017-121
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog i februari 2016 en plan för kvinnofrid och mot våld i nära
relation. Förvaltningen informerar kring denna och den handlingsplan som tagits fram för
arbetet med frågorna inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170529 - Plan våld i nära relation
Från KS Kortversion av plan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer
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§

27

Dialog inför arbetet med funktionsstödsnämndens nämndsmål 2017

Sammanfattning

På nämndsammanträdet förs en inledande dialog kring nämndens målarbetet för 2017. Beslut
kring nämndsbudget med nämndsmål för 2017 sker på junisammanträdet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
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28

Funktionsstödsnämndens arbetsmiljöansvar

FSN-2017-80
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningens HR-avdelning informerar kring arbetsmiljölagen och
nämndens arbetsmiljöansvar.
Beslut

Funktionsstödsnämnden föreslås besluta
att godkänna informationen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170529 - Funktionsstödsnämndens arbetsmiljöansvar
Presentation gälla Arbetsmiljöansvar för förtroendevalda
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§

29

Delegationsbeslut

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. 35 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson (så kallad delegering). De
beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som
fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.
Anmälda delegationsbeslut inför nämndens sammanträde 170529:
Beslut fattade av arbetsutskott eller nämndordförande
• Protokoll från funktionsstödsnämndens sammanträde 2017-05-19
Beslut fattade av förvaltningsdirektör
• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till Tarek Borg, Sema Soer, Susanne Jordal, Irene
Wahlgren, Kristina Aurell, Sophia Nordström och Ingela Davidsson
• Delegering av brandskyddsuppgifter till Tarek Borg, Sema Soer, Susanne Jordal, Irene
Wahlgren, Kristina Aurell, Sophia Nordström och Ingela Davidsson
Beslut fattade av enskilda verksamheter
• Delegationsbeslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL [FSN-2017-148]
Anmälda beslut vid aktuellt sammanträde härör till beslut tagna i stadsområde Söder och stadsområde
Innerstaden under april 2017.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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§

30

Inkomna och utgående skrivelser

Sammanfattning

Anmälan om inkomna och avgivna skrivelser och meddelanden till funktionsstödsnämndens sammanträde
2017-05-29
Kommunfullmäktige
Ny organisation i Malmö stad - Förslag till nya och reviderade reglementen för berörda
nämnder i samband med omorganisationen [STK-2017-250]
Ny organisation i Malmö stad - Omfördelning av kommunbidrag med anledning av ny
organisation 1 maj 2017 [STK-2017-278]
Ny organisation i Malmö stad - Fasta arvoden i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
funktionsstödsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt revidering av
arvodesreglerna för förtroendevalda [STK-2017-435]
Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad [STK-2016-783]
Malmö stads hållbarhetsrapport 2016 [STK-2016-1344]
Årsredovisning Malmö stad 2016, jämte revisionsberättelse [STK-2017-187]
Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats [STK-2017-370]
Valförslag och avsägelser [STK-2017-475]
Kommunfullmäktige
Uppföljning av effektmålen i Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad [STK-2016-1093]
Hjälpmedel i Malmö stad med remissynpunkter [STK-2016-1017]
Kartläggning av hemlösa i Malmö 2016 [STK-2016-1360]
Utvärdering av Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat [STK-20151340]Personalredovisning 2016 [STK-2017-102]
Testbedd för äldreomsorgen [STK-2014-217]
Principer om handläggning av medborgarförslag i Malmö stads nämnder [STK-2017-350]
Miljöredovisning - Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 [FSN-2017-236]
Handlingsplan för internationellt arbete 2017 [STK-2017-372]
Övriga inkomna skrivelser
Dialog med pensionärsorganisationer [FSN-2017-51]
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av inkomna och utgående skrivelser.
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§

31

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om att det efter omorganisationen
genomförts visar det sig att funktionsstödsförvaltningen, pga. av sjukdom och att man valt
andra tjänster, saknar ett antal sjuksköterskor. För att säkra patientsäkerheten har
förvaltningen använt sig både av det kommunala bemanningsföretag BUMS (Bemanning
Uthyrning Malmö Sjuksköterskor) och privata bemanningsföretag - inte minst för att klara
helger och kvällar. Förvaltningen kommer att försöka fasa ut denna lösning hösten 2017 samt
söka omstruktureringsmedel för de initiala insatserna. Förvaltningen arbetar med att rekrytera
sjuksköterskor och specialsjuksköterskor samt har startat ett samarbete med hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen för att hitta gemensamma lösningar för detta problem.
Nämndsekreteraren ger avslutningsvis kort praktisk information kring nämndens eftermiddag
som består av ett utbildningstillfälle tillsammans med stadsjurist Natalie Glotz Stade under
namnet Den gode förtroendevalde. Utbildningen utgör en introduktion/repetition av de olika
lagar och bestämmelser som förtroendevalda och tjänstemän i förvaltningen har att förhålla
sig till i sina uppdrag.

