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§

32

Lag och stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutade under sitt konstituerande sammanträde (2017-05-02) att
anordna ett antal initiala utbildningsinsatser för nämndens ledamöter och ersättare. Som en
del i denna fortbildning medverkade stadsjurist Natalie Glotz Stade på nämndens
sammanträdet för att utbilda kring Lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
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§

33

Remiss angående motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M)
gällande ökat entreprenörskap inom egen verksamhet

FSN-2017-4
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över motion gällande ökat entreprenörskap
inom egen verksamhet. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en satsning inom kommunens
verksamheter i samma anda som Region Skånes "Ökat entreprenörskap inom vård och omsorg - Nya
vårdval".
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen,
att godkänna det justerade yttrandet,
att skicka det justerade yttrandet till kommunfullmäktige, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Yrkanden
Göran Wiberg (M) yrkar avslag till föreliggande förslag till yttrande och att nämnden istället
ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Roko Kursar (L) och Lisbeth PerssonEkström (SD) instämmer i Wibergs (M) yrkande.
Andreas Konstantinidis (S) yrkar avslag till föreliggande förslag till yttrande och att
nämnden istället ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande och att nämnden därmed,
utifrån det egna ansvarsområdet, ska anse motionen besvarad.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen samt att
bifalla föreliggande förslag till yttrande och därmed anse motionen besvarad.
Efter att ha ställt de tre förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Roko Kursar (L) begär omröstning (votering).
Ordförande meddelar att Wibergs (M) förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen utgör huvudförslaget.
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Funktionsstödsnämnden godkänner därefter följande beslutsgång:
1. Konstantinidis (S) förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och
ordförandes förslag att bifalla föreliggande yttrande ställs mot varandra för att utse
motförslag till huvudförslaget.
2. Wibergs (M) förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen ställs sedan mot
det förslag som funktionsstödsnämnden utser som motförslag.
Omröstning
Ordförande ställer Konstantinidis (S) förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen mot ordförandes förslag att bifalla föreliggande yttrande. Ordförande finner att
nämnden utser Konstantinidis (S) förslag till motförslag.
Vid vidare votering (omröstning) utgör Wibergs (M) förslag att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen förslag A och Konstantinidis (S) förslag att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen förslag B.
Med 7 röster på förslag B och 6 röster på förslag A beslutar funktionsstödsnämnden
enligt Konstantinidis (S) yrkande och därmed att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Nils Karlsson (MP)
Andreas Konstantinidis (S)
Göran Wiberg (M)
Roland Hejde (S)
Ricardo Tarrida (S)
Valentina Stoyanovska (S)
Lars-Åke Nilsson (S)
Carin Gustafsson (V)
Hans Banke (M)
Eva- Christine Winqvist (M)
Roko Kursar (L)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Eva Bergqvist (SD)

Förslag A Förslag B
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Särskilda yttranden, reservationer
Göran Wiberg (M), Hans Banke (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet (Bilaga 1)
Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till det egna avslagsyrkandet.
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Nils Karlsson (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande (Bilaga 2)
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 170619- motion om ökat entreprenörskap
Yttrande över motion: ökat entreprenörskap inom egen verksamhet_version till FSN
Motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) kring Ökat entreprenörskap inom
egen verksamhet
Följebrev Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om ökat entreprenörskap
inom egen verksamhet
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§

34

Ansökan stimulansmedel för funktionsstödsnämndens ansvarsområde

FSN-2017-159
Sammanfattning

I samband med omorganisationen avsattes 50 mkr för omstrukturerings- och stimulansmedel.
Tanken var att det som blev över från omstruktureringen skulle kunna användas som
stimulansmedel men kommunstyrelsen har beslutat att reservera ytterligare 50 mkr till
stimulansmedel.
Stimulansmedlen ska användas för tillfälliga insatser under 2017 som leder till minskade
framtida kostnader för Malmö stad. Insatserna ska också bidra till att utveckla verksamheten i
enlighet med Malmö stads övergripande mål. Det kan exempelvis handla om ökad
digitalisering eller förebyggande arbete som riktas till malmöborna eller insatser som riktar sig
till medarbetare i nämndernas verksamheter.
Ansökningarna bereds/beslutas löpande av kommunstyrelsens finans- och hållbarhetsutskott
och sista ansökningsdag för omstruktureringsmedel är förlängt till 31 oktober.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna ansökan om stimulansmedel gällande Utrustning till Marte Meo-vägledning samt
skicka ansökan till kommunstyrelsen,
att godkänna ansökan om stimulansmedel gällande Resurschefer HR, samt skicka ansökan till
kommunstyrelsen,
att godkänna ansökan om stimulansmedel gällande Digitalisering för alla, samt skicka ansökan
till kommunstyrelsen,
att godkänna ansökan om stimulansmedel gällande Välfärdsteknologi/digitalisering inom LSSverksamheter, samt skicka ansökan till kommunstyrelsen,
att godkänna ansökan om stimulansmedel gällande Minskad sjukfrånvaro, samt skicka ansökan
till kommunstyrelsen, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 170619 - Ansökan om stimulansmedel
Ansökan om stimulansmedel FSN - Utrustning till Marte Meovägledning
Ansökan om stimulansmedel FSN - Resurschefer HR
Ansökan om stimulansmedel FSN - Digitalisering tillgänglig för alla
Ansökan om stimulansmedel FSN - Välfärdsteknologi LSS
Ansökan om stimulansmedel FSN - Minskad sjukfrånvaro
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Beslutade (och reviderade) riktlinjer om omstrukturering- och stimulansmedel 2017
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§

35

Förtydligande gällande anmälningsansvar enligt lex Maria

FSN-2017-180
Sammanfattning

Anmälningsskyldigheten enligt lex Maria regleras i 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen
(2010:659).
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om
anmälningsskyldighet enligt lex Maria 5 kap. 1 § ska vårdgivaren utse den eller de
befattningshavare som ska ansvara för anmälningsskyldigheten.
Den 2 maj 2017 beslutade funktionsstödsnämnden (§ 8) att utse sjuksköterska Katarina
Flyckt och sjuksköterska Annelie Granquist till medicinskt ansvariga sjuksköterskor enligt 11
kap. 4 § HSL 2017:30 för funktionsstödsnämnden från och med 2017-05-01 samt att utse
arbetsterapeut Christina Ekdahl och arbetsterapeut Mia Svensson Burghard till medicinskt
ansvariga för rehabilitering från och med 2017-05-01.
Funktionsstödsförvaltningen gör bedömningen att tidigare utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering bör utses till anmälningsansvariga
enligt lex Maria.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att utse tidigare utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) Katarina Flyckt och
Annelie Granquist till anmälningsansvariga enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen fr.o.m.
2017-05-01,
att utse tidigare utsedda medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) Christina Ekdahl och
Mia Svensson Burghard till anmälningsansvariga enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen
fr.o.m. 2017-05-01 i de fall en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig
vårdskada inom verksamhetsområdet rehabilitering eller där medicintekniska produkter enligt
2 § första stycket 2-3 p. lag (1993:584) om medicintekniska produkter medfört eller hade
kunnat medföra allvarlig vårdskada, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 170619 - Förtydligande anmälningsansvar enligt lex Maria
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§

36

Funktionsstödsnämndens nämndsbudget för maj – december 2017

FSN-2017-141
Sammanfattning

Förslag till nämndsbudget för funktionsstödsnämnden maj – december 2017.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att under nämndsbudgeten under Målområde 3 lägga till " ...att funktionsstödsnämnden ska arbeta
i enlighet med Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad".
att med beslutat tillägg godkänna föreslagen nämndsbudget maj – december 2017, samt
att lämna nämndsbudgeten till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordförande yrkar på följande tillägg under Målområde 3 - En stad för barn och vuxna:
" ...att funktionsstödsnämnden ska arbeta i enlighet med Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i
Malmö stad".

Särskilda yttranden, reservationer
Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande (Bilaga 3)

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170619 - Nämndsbudget FSN 2017
Nämndsbudget maj-december 2017 funktionsstödsnämnden
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§

37

Information gällande funktionsstödsnämndens Budgetskrivelse 2018

Sammanfattning

Beslut kring nämndens budgetskrivelse för 2018 kommer att behandlas på
funktionsstödsnämndens augustisammanträde för att sedan skickas vidare till
kommunstyrelsen. Vid aktuellt sammanträde kommer ekonomichef Tarek Borg att informera
kring arbetet med budgetsskrivelsen och nämnden kan inkomma med eventuella inspel inför
hanteringen på augustisammanträdet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
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§

38

Regler och anvisningar för intern kontroll i funktionsstödsnämnden

FSN-2017-84
Sammanfattning

Förslag på regler och anvisningar för intern kontroll i funktionsstödsnämnden.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna regler och anvisningar för intern kontroll.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170619 - Regler och anvisningar för intern kontroll
Regler och anvisningar intern kontroll FSN
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§

39

Internkontrollplan 2017 funktionsstödsnämnden

FSN-2017-85
Sammanfattning

Nämnderna upprättar årligen en internkontrollplan. På grund av den nya organisationen, som
trädde i kraft 2017-05-01, tar funktionsstödsnämnden beslut om internkontrollplan för
perioden maj till december 2017.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna Internkontrollplan 2017, samt
att lämna planen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 170619 - Internkontrollplan 2017
Internkontrollplan maj-dec 2017 FSN
Riskanalys 2017 till FSN
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§

40

Start av daglig verksamhet med inriktning på tvätteri

FSN-2017-5
Sammanfattning

Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att starta en daglig verksamhet enligt LSS med inriktning på tvätteri. Frågan har aktualiserats med anledning av att arbetskläder införs i LSS bostäder. Som verksamhetsidé bedöms tvätteri vara en mycket bra
aktivitet som skulle uppskattas av många brukare. Ett tvätteri i daglig verksamhets regi skulle
utgöra ett komplement till upphandlade tvätteritjänster.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att starta en daglig verksamhet med inriktning
på tvätteri i enlighet med vad som framförts i ärendet.
Yrkanden
Göran Wiberg (M) yrkar, med instämmande av Roko Kursar (L), i första hand på att ärendet
ska återremitteras till förvaltningen för vidare utredning och i andra hand på avslag på ärendet.
Eva Bergqvist (SD) yrkar avslag på ärendet.
Ordförande yrkar på att ärendet ska avgörs vid dagens sammanträde samt att nämnden ska
besluta enligt föreliggande förslag och därmed ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att
starta en daglig verksamhet med inriktning på tvätteri i enlighet med vad som framförts i
ärendet.
Sammanträdet avbröts (ajournerades) under cirka 10 minuter för överläggning.
Beslutsgång
Ordförande börjar med att ställa Wibergs (M) och Kursars (L) yrkande om återremiss mot
yrkandet om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande finner därefter att det återstår två förslag till beslut. Dels bifall till förvaltningens
förslag, dels ett avslagsyrkande på detsamma. Efter att ha ställt de båda förslagen mot
varandra finner ordförande att nämnden bifaller föreliggande förslag och därmed ger
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att starta en daglig verksamhet med inriktning på
tvätteri i enlighet med vad som framförts i ärendet.
Omröstning
Roko Kursar (L) begär omröstning (votering).
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Vid omrösningen utgör förslaget att ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att starta en
daglig verksamhet med inriktning på tvätteri i enlighet med vad som framförts i ärendet förslag
A och avslagsyrkandet på detsamma förslag B.
Med 7 röster på förslag A och 5 röster på förslag B beslutar funktionsstödsnämnden att starta
en daglig verksamhet med inriktning på tvätteri i enlighet med vad som framförts i ärendet.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Nils Karlsson (MP)
Andreas Konstantinidis (S)
Göran Wiberg (M)
Roland Hejde (S)
Ricardo Tarrida (S)
Valentina Stoyanovska (S)
Lars-Åke Nilsson (S)
Carin Gustafsson (V)
Hans Banke (M)
Eva- Christine Winqvist (M)
Roko Kursar (L)
Eva Bergqvist (SD)

Förslag A Förslag B
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Notering: Under överläggning men innan beslut i ärendet blev ledamot Lisbeth Persson-Ekström tvungen att
lämna sammanträden. Ersättare för Persson-Ekström börjar dock tjänstgöra först vid nästkommande
paragraf.
Reservationer
Göran Wiberg (M), Hans Banke (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet att ärendet inte återremitteras (Bilaga 4).
Göran Wiberg (M), Hans Banke (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet (Bilaga 5).
Eva Bergqvist (SD) reserverar sig mot beslutet (Bilaga 6).
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivele FSN 170619 - Tvätteriverksamhet inom daglig verksamhet
Budget för verksamhet tolvan, inklusive tvätteriverksamhet
Budget gällande ersättningsverksamhet för tolvan
Beslut SRN 161219 §210 Förutsättningar för att starta daglig verksamhet med inriktning
på tvätteri
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§

41

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.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna riktlinje för omkostnadsersättning avseende ledsagning, samt
att riktlinjer för ersättning av omkostnader i samband med ledsagning enligt LSS gäller från
och med den 1 maj 2017.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 170619 - Ledsagning enligt LSS
Riktlinjer omkostnadsersättning ledsagare LSS 170509
Utredning omkostnadsersättning ledsagare LSS 160926
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§

42

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.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna förslag till riktlinjer för ersättning av omkostnader i samband med ledsagning
enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, samt
att riktlinjer för ersättning av omkostnader i samband med ledsagning gäller från och med
den 1 maj 2017.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 170619 - 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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§

43

Plan för LSS-verksamheten Malmö stad samt operativa mål 2016-2017

FSN-2017-96
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit en Plan för LSS verksamheten i Malmö stad samt
inriktnings- och effektmål. Kommunstyrelsens har därefter överlämnat denna till sociala
resursnämnden och gett dem i uppdrag utarbeta operativa mål utifrån effektmålen. I april
2016 godkände sociala resursnämnden de operativa målen för 2016-2017.
Förvaltningen berättar vid junisamanträdet om LSS-planen samt förvaltningens arbete med
denna.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
Särskilda yttranden
Göran Wiberg (M), Hans Banke (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L) avser
inkomma med ett särskilt yttrande (Bilaga 7).
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 170529 - Plan för LSS
Plan för LSS-verksamhet
Operativa mål LSS-plan
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§

44

Information avseende gemensam upphandling av vård-, omsorgs- och
behandlingsplatser samt handledning

FSN-2017-139
Sammanfattning

Kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg samarbetar gällande en gemensam
upphandling/ uppföljning/ kvalitetssäkring av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser samt
handledning, vilket kommunförbundet Skåne har i uppdrag att genomföra och organisera.
Malmö stad har anmält intresse av att ingå i upphandlingen.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 170619- information gemensam upphandling
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45

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 till nämndens sammanträde 170619
Beslut fattade av arbetsutskott eller nämndens ordförande/vice ordförande
• Protokoll från funktionsstödsnämndens sammanträde 170607
• Beslut avseende tillförordnad förvaltningsdirektör 26/05/17
• Beslut avseende tillförordnad förvaltningsdirektör 03/07/17 till 06/08/17
Beslut fattade av enskilda verksamheter
• Delegationsbeslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL för perioden 170501 till 170531 [FSN-2017-148]
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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46

Inkomna och utgående skrivelser

Sammanfattning

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens sammanträde
2017-06-19.
Kommunstyrelsen
• Avrapportering ”Satsning på biståndshandläggning i stadsområdena 2016” [STK-2016-262]
• Förslag från Malmö Anhörigförening (MAF) om bildande av ett Anhörigråd [STK-20161425]
• Medborgarförslag gällande fixartjänst efter uppföljning [STK-2016-763]
Kommunfullmäktige
• Omfördelning av tilläggsbudget till stadsområdesnämnderna med anledning av ny
organisation från
1 maj 2017 [STK-2017-532]
• Förslag till kommungemensamt kontaktcenter [STK-2015-473]
• Överenskommelse mellan den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad [STK-2017-381]
• Brukarundersökning 2016 inom äldreomsorgen [STK-2016-1251]
• Uppdrag budget 2016 - Ny näringslivsstrategi för Malmö stad [STK-2016-816]
• Trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad [STK-2014-233]
• Återremiss KF – Högsta hyresnivå för bostad med särskild service enligt LSS [STK-20161387]
• Valförslag och avsägelser 170524 [STK-2017-636]
Protokoll från funktionsstödsnämndens förvaltningsråd
• Protokoll från funktionsstödsförvaltnings förvaltningsråd 170518 [FSN-2017-126]
• Protokoll från funktionsstödsförvaltnings förvaltningsråd 170608 [FSN-2017-126]
Övriga inkomna skrivelser
• Överenskommelse – vissa villkor för externa tjänster [STK-2017-762]
• NNR Kommungranskning 2016 – Slutrapport [FSN-2017-193]
• Beslut om överlämnande av mål till Förvaltningsrätten i Göteborg gällande
laglighetsprövning enligt kommunallagen [Målnummer 5478-17]
Utgående skrivelser
• Ansökan till FINSAM kring integrerat FACT-team och konsultationsteam, Vuxenpsykiatrin
Område Psykos [FSN-2017-147]
• Första numret av brukartidningen Kraftbudet
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av inkomna och utgående skrivelser.
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47

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Förvaltningen har skickat in en ansökan om FINSAM-medel (hittas bland utgående skrivelser
till dagens sammanträde). Ansökan gäller medel till processledare och brukarspecialister för
en pilotstudie avseende integrerad verksamhet mellan socialtjänsten om regionens område
psykos. FINSAM i Malmö är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet
som ägs av Malmö stad, Försäkringskassan Malmö, Region Skåne och Arbetsförmedlingen
Malmö och som ska fungera som en arena för strategiskt och operativt samarbete, samverkan
och samordning mellan myndigheter.
Förvaltningen har inlett en fördjupad dialog med INM, Integrerad Närsjukvård Malmö, som
är en öppenvårdspsykiatri med uppdrag från Region Skåne att ansvara för all psykiatrisk
öppenvård i de forna stadsdelarna Centrum och Limhamn/Bunkeflo. Dialogen är ytterligare
ett sätt för förvaltningen att utveckla sitt arbete inom psykiatriområdet.
Förvaltningen har påbörjat en uppföljning och ett förbättringsarbete tillsammans med
primärvården för att se över kvaliteten och frekvensen på hälsoundersökningar för brukare i
förvaltningens boenden. En hälsoundersökning ska göras årligen och är en uppgift som
funktionsstödsförvaltningen ansvarar för.
Funktionsstödsförvaltningen har en grupp bestående av representanter för
kommunikationsavdelningen, organisationsstöd och från verksamhetsavdelningarna som
tillsammans med brukarorganisationer inom funktionsstödsområde inlett ett fördjupat arbete
kring brukardialog och brukarsamverkan. En prioritet för gruppen är att få med
brukarorganisationerna tidigare i planeringen för att de på så sätt ska kunna vara med och
forma verksamheten och inte enbart tycka till om den.
Larsson informerade att hon under veckan kommer att träffa Försäkringskassan för att
diskutera frågor kring framförallt personlig assistans och bedömningar kring detta, samt för
att diskutera myndigheternas samarbete gällande uppföljning av insatsen. Larsson hoppas
även kunna få en bild på hur Försäkringskassan ser på framtida utmaningar inom
funktionsstödsområdet generellt.
Sophia Nordström har, enligt sedvanlig rekryteringsprocess, utsetts till chef för den
strategiska avdelningen på funktionsstödsförvaltingen (totalt var det 42 sökande till tjänsten).
Nordström har redan sedan tidigare arbetat som tillförordnad chef för avdelningen och är väl
insatt i rollen. Strategiska avdelningen har som uppdrag att stötta verksamheterna i
kvalitetsutveckling, processledning, strategiskt utvecklingsarbete och gemensam
administration.
Direktören och ordförande önskade till sist varandra, nämndens ledamöter och ersättare samt
förvaltningens tjänstepersoner en riktigt glad sommar.

FSN 170619 - Bilaga 1

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-4
Ärende: Remiss angående motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) gällande
ökat entreprenörskap inom egen verksamhet.
Vi tycker detta är en utmärkt motion och vad vi kan förstå av tjänsteskrivelsen så uppger
förvaltningen att det också är ett bra sätt att arbeta.
Det är därför anmärkningsvärt att de styrande vill avslå motionen.
Vi yrkade att nämnden i sitt yttrande uttalar ett stöd för motionen.
Då vi inte fick igenom vårt yrkande reserverar vi oss mot nämndens yttrande.

Malmö 2017-06-19

Göran Wiberg (M)

Hans-Åke Banke (M) Eva-Christine Winqvist (M)

Med instämmande av:

Albin Schyllert (M)

Karin Granér (L)

Roko Kursar (L)

FSN 170619 - Bilaga 2

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2017-06-19
Ang: Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om “Ökat entreprenörskap inom
egen verksamhet”
Ärendenummer: FSN-2017-4
Miljöpartiet de gröna ställer sig positiva till att öppna upp för fler aktörer inom LSS, exempelvis
brukar- och personalkollektiv, och ställer oss därför bakom tjänsteskrivelsen och även förslaget att
anse motionen besvarad. Vi delar inte Socialdemokraternas, fem minuter innan frågan skulle
behandlas och en timme in i nämndsammanträdet, plötsliga missuppfattning att om motionen skulle
bifallas så skulle det tvinga Malmö att införa LOV. Att Malmö skulle tvingas införa LOV om
motionen bifalls är helt enkelt fel, och att Malmö skulle riskera att tvingas in i LOV genom att anse
motionen besvarad är om möjligt ännu mer fel. Därför anser vi att det är ett misstag att avslå
motionen.
Därför yrkade jag att motionen skulle anses besvarad. Jag delar alltså inte heller Moderaternas, SDs,
och Liberalernas åsikt att motionen skall bifallas. Då Socialdemokraterna yrkade på att motionen
skulle avslås så tvingade röstsiffrorna mig att välja mellan två dåliga förslag: Socialdemokraternas
avslagsyrkande eller oppositionens bifallsyrkande. I det här fallet är avslag något bättre än bifall så när
bara två yrkande kvarstod efter en första voteringsomgång valde jag att ansluta mig till
Socialdemokraternas yrkande men vill genom detta särskilda yttrande klargöra att jag anser att
motionen bör anses vara besvarad.
_____________________________
Nils Karlsson (MP), ordförande funktionsstödsnämnden

FSN 170619 - Bilaga 3

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-141
2017-06-19
Ärende:6

Vi Sverigedemokrater anser att man i framtiden skall ha med sig de erfarenheter vi har ifrån
tidigare stadsområdens ekonomi. Vi har erhållit en budget ur balans och dåligt påhittade
nämndsmål i vilka det dessutom ofta inte funnits någon relevans i.
Vi Sverigedemokrater, menar att man skall vara försiktig och inte skapa flummiga nämndsmål
som rent budgetmässigt inte går ihop.
Vi hoppas att den nya organisationen inte tar med sig tidigare misslyckanden utan i stället ser
över dessa, allt för att inte repetera tidigare misstag återigen.
Med ovanstående önskar vi att man tar Sverigedemokraternas kommande budgetförslag på
allvar och delar våra ekonomiska tänk. Vi börjar trots allt med en nämnd som tar över och får
starta med dålig ekonomi. Detta är helt beroende på tidigare ansvarslöshet av den styrande
minoriteten.
För alla Malmöbors bästa vill vi se en mycket bättre budget framöver och en budget i balans
med verkligheten.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

___________________________
Ohliver Nilsson (SD)

FSN 170619 - Bilaga 4

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-5
Ärende: Start av daglig verksamhet med inriktning på tvätteri.

I rubricerat ärende yrkade vi på en återremiss. Efter votering beslutade nämnden att ingen
återremiss skulle ske.
Då vi inte fick igenom vårt yrkande lämnar vi här en reservation.

Malmö 2017-06-19

Göran Wiberg (M)

Hans-Åke Banke (M) Eva-Christine Winqvist (M)

Med instämmande av:

Albin Schyllert (M)

Karin Granér (L)

Roko Kursar (L)

FSN 170619 - Bilaga 5

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-5
Ärende: Start av daglig verksamhet med inriktning på tvätteri.

Vi har 2016-12-19 reserverat oss i Sociala resursnämnden om att tvätteriverksamhet i Daglig
verksamhet inte skall förekomma utan en fullständig upphandling av tvätt av arbetskläder bör
ske.
Att LSS brukare får utföra ett lättare arbete inom Daglig verksamhet är bra men här uppges
det att brukarna skall ha konkreta arbetsuppgifter i tvätteriet och tvätta 5-10 % av den totala
volymen. Dessutom skall brukarna transportera tvätten och det bedöms som att brukarna skall
närma sig ordinarie arbetsmarknad.
En sådan här sysselsättning kan riskera brukarnas ersättning från Försäkringskassan. Om det
beräknas att de klarar av ett tvätteriarbete på mellan 5-10 % av den totala tvätten så finns det
risk att Försäkringskassan bedömer brukarna som arbetsföra i motsvarande utsträckning.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på att avslå ärendet.
Då vi inte fick igenom vårt yrkande lämnar vi här in en reservation.

Malmö 2017-06-19

Göran Wiberg (M)

Hans-Åke Banke (M) Eva-Christine Winqvist (M)

Med instämmande av:

Albin Schyllert (M)

Karin Granér (L)

Roko Kursar (L)

FSN 170619 - Bilaga 6

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2017-06-19
Ärende: FSN-2017-5

Start av daglig verksamhet med inriktning på tvätteri
Kommunfullmäktige beslutade 2014 om arbetskläder inom vård och omsorg och
enligt denna planering skulle arbetskläder tillgodoses via upphandling av tvättjänster
från 2017-01-10. 2016 beslutade kommunstyrelsen om utredningsuppdrag för vidare
utredning av internt tvätterier för arbetskläder. Detta ärende beskriver vad som hittills
skett. Det föreslås upphävande av tidigare utredningsdirektiv samt att överlämna åt
berörda nämnder att bestämma på vilket sätt arbetskläder ska tillgodoses.
När ärendet slutligen behandlades i kommunstyrelsen yrkade Sverigedemokraterna
bifall till Moderaternas reservation i AU.

Vi Sverigedemokrater instämmer i de förslag som innebär att Malmöbor som står
långt från arbetsmarknaden och att de personer som har funktionshinder erbjuds
möjligheter till en sysselsättning med att tvätta arbetskläder. Dock kan vi inte ställa
upp att inrätta cykelbud för leverans av tvätt. Vi vill också ställa krav på de personer
som i nuläget uppbär socialbidrag, att om de erbjuds en möjlighet till ett jobb på ett
tvätteri, ska de även ta del av SFI-utbildning och samhällsintroduktion.
I funktionsstödsnämnden yrkade Sverigedemokraterna på avslag, när vårt yrkande
om avslag inte vann gehör reserverade vi oss emot beslutet.

_________________________
Lisbeth Persson Ekström (SD)

_______________________
Eva Bergqvist (SD)

Med instämmande av:
_________________________
Stefan Claesson (SD)

_______________________
Ohliver Nilsson (SD)

FSN 170619 - Bilaga 7

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-96
Ärende: Plan för LSS-verksamheten Malmö stad samt operativa mål 2016-2017

Moderater och Liberaler menar att det är positivt med en gedigen uppföljning av effektmålen.
Vi saknar dock en analys kring sektionschefernas arbete och hur det kan effektiviseras.
Sektionscheferna ansvarar för olika stora arbetsområden och här krävs en förklaring för att
politiken ska kunna får en fullständig bild. Utan en sådan analys är det också svårt att följa
den ekonomiska utvecklingen.
Vi vill precis som många gånger tidigare även poängtera vikten av att personer som får stöd
enligt LSS, lever ett så självständigt liv som möjligt. Detta reflekteras i följande effektmål.
”Andelen brukare som upplever kontroll över hur och när stödet ges ska öka.”
Vi menar dock att det saknas ett viktigt perspektiv i den enskildes rätt, nämligen vem som
utför stödet.
Slutligen kan vi konstatera att det är bekymmersamt att man i handlingen inte behandlar
individernas ekonomiska rörelsefrihet.
Med anledning av ovanstående väljer vi att avge ett särskilt yttrande.

Malmö 2017-06-19

Göran Wiberg (M)

Hans-Åke Banke (M) Eva-Christine Winqvist (M)

Med instämmande av:

Albin Schyllert (M)

Karin Granér (L)

Roko Kursar (L)

