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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll
Sammanträdestid

2017-08-23 kl. 08:30 Sluttid: 12:00

Plats

Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Nils Karlsson (MP), Ordförande
Andreas Konstantinidis (S), Vice ordförande, §§49-58
Per Göran Wiberg (M), Andre vice ordförande
Lena Björk (S)
Roland Hejde (S)
Therese Jakob (S)
Ricardo Tarrida (S)
Carin Gustafsson (V)
Gharib Sayed Aly (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Roko Kursar (L)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Eva Bergqvist (SD)
Valentina Stoyanovska (S) ersätter Lena Björk (S)
Lars Åke Alvar Nilsson (S), §48 ersätter Andreas Konstantinidis (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Åke Alvar Nilsson (S), §§49-58
Nahid Biglari (S)
Shatila Salami (S)
Stefana Hoti (MP)
Patricia Olsson Escalante (V)
Hans Åke Banke (M)
Albin Schyllert (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Karin Elisabeth Granér (L)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ohliver Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson, förvaltningsdirektör
Galia Bengtsson, SACO
Madeleine Lindholm, Kommunal, §§48-50
Jesper Salö, nämndsekreterare
Ingegerd Kling, stadsjurist, §48
Tarek Borg, ekonomichef, §49
Linus Sahlström, enhetschef lokalsamordning och IT, §§49-52

Utses att justera

Gharib Sayed Aly (M)

Justering
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Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande

...........................................

Nils Karlsson (MP)
Justerande

...........................................

Gharib Sayed Aly (M)
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§

48

Socialtjänstlagen (SoL)

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 Ingegerd Kling på nämndens sammanträde
för att utbilda kring Socialtjänstlagen (SoL).
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
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§

49

Funktionsstödsnämndens budgetskrivelse 2018

FSN-2017-406
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2018.
Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför
deras beredning av förslag till budget 2018 som beslutas av kommunfullmäktige.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att med beslutat tillägg godkänna funktionsstödsnämndens Budgetskrivelse 2018,
att lämna Budgetskrivelse 2018 till kommunstyrelsen, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar avslag på föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2018 till förmån
för Moderaternas budgetalternativ till kommunfullmäktige.
Roko Kursar (L) yrkar avslag på föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2018 till förmån
för Liberalernas budgetalternativ till kommunfullmäktige.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2018
till förmån för Sverigedemokraternas budgetalternativ till kommunfullmäktige.
Andreas Konstantinidis (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2018 men
med tilläggsyrkandet att nämnden under punkt 2.1.3 ska lägga till följande:
Personalen behöver få redskap/utbildning för hur man kan förstå, samtala och stödja de människor med
olika former av funktionsnedsättningar som de möter i sitt dagliga arbete. Det är önskvärt att relevanta
fortbildningar anordnats inom Malmö stads gymnasie-/vuxenutbildning för att tillgodose fortbildningsbehovet
för personalen inom funktionsstödsförvaltningen.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2018, inklusive
Konstantinidis (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande
budgetskrivelse, inklusive Konstantinidis (S) tilläggsyrkande, dels ett avslagsyrkande på
föreliggande budgetskrivelse.
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Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2018, inklusive Konstantinidis (S)
tilläggsyrkande, och därefter lämnar Budgetskrivelse 2018 till kommunstyrelsen.

Reservationer

Göran Wiberg (M), Gharib Sayed Aly (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. (Bilaga 2)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170823 - Funktionsstödsnämndens budgetskrivelse 2018
Budgetskrivelse 2018 FSN (AU) - 170807
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§

50

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.
Kommunfullmäktige beslutade vidare den 21 juni att reservera ytterligare stimulansmedel
2017 bland annat för uppgradering av datorer. Ansökan ska vara inne senast 1 september.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att nämnden i sin ansökan om stimulansmedel gällande Digitala kommunikationsmedel för brukare
i daglig verksamhet, utöver läsplattor och skalskydd till dessa, även ska inkludera kostnaderna
för de pedagosiska apparna i sin ansökan.
att med på nämnden fastställd korrigering godkänna ansökan om stimulansmedel gällande
Digitala kommunikationsmedel för brukare i daglig verksamhet och lämna ansökan till
kommunstyrelsen,
att godkänna ansökan om stimulansmedel gällande Stödteam till avdelningen LSS bostäder och
lämna ansökan till kommunstyrelsen,
att godkänna ansökan om stimulansmedel gällande Digitalisering av praktikplatsförmedlingen inom
vård och omsorg och lämna ansökan till kommunstyrelsen,
att godkänna ansökan om stimulansmedel gällande Filmprojektor till Teater Teamus daglig
verksamhet och lämna ansökan till kommunstyrelsen,
att godkänna ansökan om stimulansmedel gällande Digitalisering för ökad kvalitet i daglig
verksamhet Antennen film och lämna ansökan till kommunstyrelsen,
att godkänna ansökan om stimulansmedel gällande Uppgradering av datorer och lämna ansökan
till kommunstyrelsen, samt
att omedelbart justera paragrafen.
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Yrkanden

Ordförande yrkar på att nämnden i sin ansökan om stimulansmedel gällande Digitala
kommunikationsmedel för brukare i daglig verksamhet, utöver läsplattor och skalskydd till
dessa, även ska inkludera kostnaderna för de pedagosiska apparna i sin ansökan.
Ordförande finner att det inte finns några motförslag till föreslagen korrigering gällande
ansökan om Digitala kommunikationsmedel för brukare i daglig verksamhet utan att nämnden är enig
i frågan.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 170823 - Ansökan om stimulansmedel
Ansökan stimulansmedel FSN 2017 - Digitala kommunikationsmedel för brukare i
daglig verksamhet
Ansökan stimulansmedel FSN 2017 - Filmprojektor till Teater Teamus daglig
verksamhet
Ansökan stimulansmedel FSN 2017 - Digitalisering i daglig verksamhet Antennen film
Ansökan stimulansmedel FSN 2017 - Uppgradering datorer
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§

51

Avrop av hyresavtal för planerad gruppbostad enligt LSS, med integrerad
skola, Bolmörten 9

FSN-2017-383
Sammanfattning

En ny gruppbostad enligt LSS med integrerade undervisningslokaler planeras på i fastigheten
Bolmörten 9 (ligger på Ekgatan). Enligt aktuell tidplan kan inflyttning påbörjas i februari
2019. Avropet avser endast hyreskostnad för den aktuella fastigheten.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna hyresavtalet,
att hos kommunstyrelsen ansöka om medel ur anslag till förfogande för LSS-utbyggnad
avseende hyreskostnader för år 2019 med 2 622 000 kr och med 2 860 000 kronor per år från
och med år 2020,
att när erforderliga beslut fattats uppdra funktionsstödsnämndens ordförande Nils Karlsson
att skriva under hyresavtalet, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 170823 - Avrop hyresavtal Bolmörten skola/boende enl LSS
Bolmörten - Hyreskontrakt (170615)
Bolmörten - Yttrande LiMa (170621)

10

§

52

Avrop av servicebostad enligt LSS, Föraren 3

FSN-2017-382
Sammanfattning

En ny servicebostad enligt LSS kommer att starta på Norra Sorgenfri, i fastigheten Föraren 3.
Enligt aktuell tidplan beräknas inflyttning kunna ske under hösten 2017. Servicebostaden är
för personer med lindrig/måttlig funktionsnedsättning.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna hyresavtalet,
att hos kommunstyrelsen ansöka om medel ur anslag till förfogande för LSS-utbyggnad för år
2017 med 1 781 000 kronor och med 7 416 000 kronor per år från och med år 2018, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 170823 - Avrop av servicebostad enligt LSS, Föraren 3
Föraren - Yttrande LiMa (170703)
Föraren - Hyresavtal (170714)
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§

53

Förslag på arvodes- och omkostnadsersättning avseende
kontaktpersonsverksamhet inom Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

FSN-2017-395
Sammanfattning

En översyn angående arvodes- och omkostnadsersättning vid kontaktpersonsverksamhet
enligt socialtjänstlag (2001:453) och lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade för att likställa ersättningen i Malmö stad. De föreslagna ersättningarna
utgår från Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommendationer.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna arvodes- och omkostnadsersättning avseende kontaktpersonsverksamhet inom
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt
att riktlinjerna för arvodes- och omkostnadsersättning avseende kontaktpersonsverksamhet
inom Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) gäller från och med den 1 januari 2018.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170823 - Arvodes- och omkostnadsersättning avseende
kontaktpersonsverksamhet inom SoL och LSS
Riktlinjer för arvode och omkostnadsersättning för kontaktperson SoL och LSS
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§

54

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017

FSN-2017-171
Sammanfattning

Malmö stad har tilldelats 8 202 772 kr i stimulansmedel för stöd till riktade insatser inom
området psykisk hälsa 2017. Funktionsstödsförvaltningen föreslår i ärendet en fördelning av
kvarvarande statliga stimulansmedel 5 113 512 kr till arbetsmarknads- och socialförvaltningen
och funktionsstödsförvaltningen. Stadskontorets kvarvarande medel 400 000 kr föreslås att
fördelas till funktionsstödsförvaltningen, då det övergripande huvudansvaret för
socialpsykiatrin åligger förvaltningen.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna funktionsstödsförvaltningens förslag om fördelning för perioden 2017-05-01 till
2017-12-31.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande. (Bilaga 3)
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 170823 - Stimulansmedel Stöd till riktade insater inom området
psykisk hälsa
Överenskommelse-psykisk-hälsa-2017
G-Tjänsteskrivelse KSAU II 20 mars Stöd till riktade insatser inom området psykisk
hälsa 2017
Analys (Slutgiltig)
Handlingsplan (Slutgiltig)
Uppdrag psykisk hälsa 2016 handlingsplan för 2017
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§

55

Öppna nämndsammanträden och medborgardialog

FSN-2017-242
Sammanfattning

Nämndledamot Roko Kursar (L) väckte i maj (17/05/29) ett initiativ om öppna
sammanträden för funktionsstödsnämnden, en fråga som nämnden (enligt dess § 42 i dess
reglemente) själva beslutar kring. I ärendet förespråkade Kursar att nämndens sammanträden
ska vara offentliga (öppna för allmänheten) och föreslog att förvaltningen skulle få i uppdrag
att utreda frågan för att sedan återkomma till nämnden med förslag på hur den ska införa
öppna sammanträden i enlighet med de avgränsningar som slås fast i 6 kap. 19 § i
kommunallagen.
Utöver Kursar initiativ föreslog nämndens ordförande att förvaltningen även skulle få i
uppdrag att utreda arbetet med medborgardialog, brukar- och medborgarinflytande samt hur
det kommungemensamma kontaktcentret kan vara en del av detta.
Nämnden beslutade att följa förslagen till beslut och att förvaltningen ska återkomma till
nämnden med en utredning i augusti 2017.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att funktionsstödsnämndens sammanträden ska vara offentliga och därmed öppna för
allmänheten,
att med de åtgärder som framförs i föreliggande utredning samt i enlighet med de
avgränsningar som slås fast i 6 kap 19§ i kommunallagen göra funktionsstödsnämndens
sammanträden offentliga från och med oktober 2017,
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de åtgärder som utredningen identifierat för att
möjliggöra offentliga sammanträden för funktionsstödsnämnden,
att sex månader efter införandet av öppna sammanträden utvärdera initiativet, samt
att fortsätta utveckla arbetet med medborgardialog och medborgarinflytande.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 170823 - Öppna nämndsammanträden och medborgardialog
Utredning kring öppna sammanträden och medborgardialog
Beslut FSN 170529 §23 Nämndinitiativ väckt av Roko Kursar (L) gällande öppna
sammanträden
Nämndsinitiativ från Roko Kursar (L) gällande Öppna Sammanträden
Utdrag ur Kommunallagen (§19)
Förslag från Malmö Anhörigförening (MAF) om bildande av ett Anhörigråd [STK2016-1425]
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Förslag till kommungemensamt kontaktcenter [STK-2015-473]
Principer om handläggning av medborgarförslag i Malmö stads nämnder
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§

56

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 170823
Beslut fattade av arbetsutskott och nämndordförande
• Nämndsordförande ger BoLSS i uppdrag att teckna avtal om extern
placering, FSN-2017-412
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 17-06-28
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 17-08-11
Beslut fattade av funktionsstödsförvaltningen
• Förvaltningsdirektören utser Sophia Nordström till avdelningschef för
strategiska avdelningen
• Sammanställning av tjänstetillsättningar (2017-05-01 till 2017-08-15)
• Lista med delegationsbeslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL
170601 till 170731, FSN-2017-148
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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§

57

Inkomna och utgående ärenden

Sammanfattning

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens sammanträde
2017-08-23.
Kommunfullmäktige [KF]
• Revidering av tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i
Malmö stad, STK-2016-1031
• Översyn av kommuncentrala styrdokument som berörs av organisationsförändringen, STK2017-501
• Årsrapport 2016 för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering, STK-2017-276
• Valförslag och avsägelser, STK-2017-728
• Sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018, STK2017-400
Kommunstyrelsen [KS]
• Malmö Stads befolkningsprognos 2017-2027 [STK-2017-776]
• Analys av nämndsmål för 2017 utifrån kommunfullmäktigemålen, STK-2017-687
• Case Lindängen – pilotprogram för samordnad styrning av sociala och fysiska investeringar,
STK-2016-965
• Uppdrag 2017 gällande Arbetskläder och tvättjänster, STK-2017-698
• Återrapportering på remiss avseende Malmö stads hållbarhetsrapport, STK-2016-217
• Beslut om finansiering av omstruktureringskostnader 2017, STK-2017-174
• Utredning förkortad arbetstid, STK-2017-319
Inspektionen för vård och omsorg [IVO]
• Beslut IVO efter anmälan enligt lex Sarah, FSN-2017-144
Funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd [FSF-FR]
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 170629, FSN-2017-126
Beslut

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

58

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson berättade att hon efter de politiska gruppmötena fått in
ett antal frågor som hon gärna besvarar muntligt för hela funktionsstödsnämnden.
En fråga som inkommit handlar om hur sommaren förlöp för verksamheten, hur
bemanningen och vikariesituationen sett ut och hur förvaltningens rutiner för introduktion
ser ut. Larsson informerar kort kring förvaltningens sommarrutiner, om
introduktionsheldagar för nyanställda kring social dokumentation, läkemedelshantering,
förflyttning med personlyft etc. samt möjligheterna att gå bredvid någon de första dagarna.
Larsson berättade dock att förvaltningen har haft en del sena avhopp och sjukskrivningar
vilket ibland tvingar fram en del snabba och mindre djupblodade introduktioner. Den största
utmaningen under sommaren har varit bristen på sjuksköterskor vilket skapat en del
bekymmer. Trots dessa utmaningar har inga avvikelser om allvarlig skada framkommit utan
sommaren har trots allt förlöpt relativt väl. Nu har förvaltningen dessutom anställt tio nya
sjuksköterskor, något som kommer att förbättra situationen avsevärt.
En annan fråga gäller kostnaderna för ett normalt LSS-boende, PK1, PK2 coh PK3, samt om
dessa kostnader kan jämföras med andra kommuner i landet. Larsson berättade om
förvaltningen arbete med att ta fram rättvisande och jämförbara verksamhetsmått men kunde
generellt berätta att Malmö stads kostnad för brukare i LSS-boenden ligger i nivå med Lund,
att Helsingborg har en lägre kostnad medan Göteborg och Stockholm har en högre kostnad
jämfört med Malmö . Larsson lyfte behovet av att ständigt samverka och jämföra med andra
kommuner och aktörer för att på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt styra verksamheten.

FSN 170823 - Bilaga 1 (§49)

FSN 170823 - Bilaga 2 (§49)

Reservation
Funktionsstödsförvaltningen
Ärende: Budgetskrivelse 2018 FSN-170807
20170823
Ärende 3

Budgetskrivelse 2018
Att starta ett tvätteri som ska skötas av personer i LSS namn kan ha den enda vinsten att det är ett arbete. Men att sätta i system att det ska skötas ett tvätteri på 300 kg
tvätt/vecka är direkt konkurrens till befintliga tvätterier. Att det också ska hantera
hämtning/lämning av denna tvätt är att gå ett steg längre. Det viskas också om cykelbud för denna tvätt, då har man direkt gjort en konkurrerande verksamhet. Det kan
inte vara rätt väg att gå.
Vi hänvisar till förmån för Sverigedemokraternas kommande/framtida budgetförslag.
Vi anser att vår budget som vanligt kommer att gå i balans och att man i nämnden
ska ta hänsyn till denna för den framtida ekonomiska situationen. Vi som Sverigedemokrater tar ekonomin på största allvar och strävar alltid efter en budget i balans.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

___________________________
Ohliver Nilsson (SD)

FSN 170823 - Bilaga 3 (§54)

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-171
2017-08-23
Ärende:8

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017
Efter undersökningar har man kommit fram till att oro, ångest och sömnbesvär har
ökat och snart är detta en vardag och en folksjukdom. Just psykisk ohälsa är inget
som är nytt, det har alltid funnits. Trots vetskap om detta har man inte gett ungdomar
med problem hjälp i rätt tid eller i många fall har det inte funnit vårdplats på grund av
brist och tillgänglighet. Självmordsbenägenheten är om störst bland unga.
Nu beskriver man att psykisk ohälsa förväntas dominera folkhälsoutmaningen 2030.
I Sverige beräknas ca 30 % av de asylsökande unga, lida av posttraumatiskt stress
och ytterligare 30 % lider av lätta till medelsvåra psykiska besvär. Detta blir med ren
matematik att 60 % av asylsökande lider av psykisk ohälsa. Dessutom kallar man
detta för UTMANING! Har det inte varit lika viktigt att hjälpa tidigare, och då med våra
svenskfödda ungdomar som lider av det samma? Plötsligt med ensamkommande
barn lägger man energi på att hjälpa. Man öppnar klinik/vårdplatser enbart för dessa.
Dessutom finns väldigt lite beskrivet om hur mycket man brytt sig tidigare och till vilka
grupper man då prioriterat.
Vi Sverigedemokrater anser det helt fel att det enbart finns beskrivet antalet
30%+30% och detta gäller flyktingar. Varför finns inga andra grupper medräknade,
och har man valt att prioritera denna grupp? Alla med psykiska besvär ska få den
hjälp de förtjänar, i rätt tid. Det ska också vara innan olyckan är framme och det blir
fler i statistiken över självmord/självmordskandidater.
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