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§

59

Godkännande av dagordningen

Sammanfattning

Ärendet Årskonferens 2017 för Malmö stads råd för funktionshinderfrågor föreslås läggas till
dagordning som nytt ärende 16 (§74 i protokollet).
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att med föreslagna förändringar godkänna dagordningen.
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§

60

Hälso- och sjukvårdslagen

Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutade under sitt konstituerande sammanträde (2017-05-02) att
man skulle anordna ett antal initiala utbildningsinsatser för nämndens ledamöter och
ersättare. Vid nämndens septembersammanträde informerar stadsjurist Ingegerd Kling
om hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
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§

61

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - På lika villkor! –
Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU
2017:43)

FSN-2017-302
Sammanfattning

Regeringen beslutade i december 2015 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se
över tillgången till och användningen av hjälpmedel och lämna förslag i syfte att öka
likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och regelverk. Utredaren skulle
även se över frågan om nationell reglering och ett samlat huvudmannaskap. Förslag skulle
också lämnas i syfte att skapa förutsättningar för en effektivt bedriven hjälpmedelsverksamhet
hos berörda myndigheter och huvudmän.
Funktionsstödsförvaltningen anser att förslagen i betänkandet är välgrundade och
genomtänkta och föreslår därför funktionsstödsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att
ställa sig bakom dessa.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna föreslaget yttrande och lämna detta till kommunstyrelsen, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Reservationer

Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) och Eva-Christine Winqvist
(M) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 1)

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 170927 - Remissvar gällande På lika villkor (SOU 2017:43)
Yttrande kring remiss - På lika villkor (SOU 2017:43)
SOU 2017_43 På lika villkor! - Sammanfattning
SOU 2017:43 På lika villkor!
Följebrev Remiss från Socialdepartementet - På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43), STK-2017-925
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§

62

Remiss från Justitiedepartementet - Så stärker vi den personliga
integriteten (SOU 2017:52)

FSN-2017-359
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har mottagit remiss från Justitiedepartementet – ”Så stärker vi
den personliga integriteten” (SOU 2017:52). Huvuduppdrag för utredningen har varit att från
ett individperspektiv kartlägga och analysera faktiska och potentiella risker för intrång i den
personliga integriteten i samband med användning av informationsteknik. Ett antal förslag på
åtgärder presenteras kopplade till vissa verksamhetsområden. Ärendet och nämndens
synpunkter lyfts fram i nämndens yttrande. I denna tjänsteskrivelse presenteras de förslag på
åtgärder som är av vikt för funktionsstödsnämndens ansvarsområden.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna föreslaget yttrande och skicka detta till kommunstyrelsen, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 2)

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 170927 - Så stärker vi den personliga integriteten (SOU
2017:52)
Yttrande över remiss - Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017-52) - Sammanfattning
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
Förlängd svarstid, STK-2017-961
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§

63

Förlängning av tillfällig delegation avseende anslag för omstrukturering i
samband med Malmö stads omorganisation 2017

FSN-2017-485
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har avsatt medel för omstrukturering för finansiering av merkostnader till
följd av omorganisationen 2017. För att handläggningen av ansökningsärenden skulle
hanteras så skyndsamt som möjligt beslutade funktionsstödsnämnden i maj 2017 att dessa
ansökningar till och med den 1 september 2017 skulle delegeras till
funktionsstödsförvaltningens ekonomichef.
Kommunstyrelsen har därefter beslutat att sista ansökningsdag för ansökningar om
omstruktureringsmedel förlängs till den 31 oktober 2017. Med anledning av detta föreslås
funktionsstödsnämnden förlänga ekonomichefens tillfälliga delegation för ansökningar om
medel från omstruktureringsanslaget i samband med Malmö stads omorganisation 2017 till
och med den 31 december 2017.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ansökan om medel från omstruktureringsanslaget 2017 till och med den 31 december
2017 delegeras till funktionsstödsförvaltningens ekonomichef, samt
att omedelbart justera paragrafen.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 170927 - Förlängning av delegation avseende anslag för
omstrukturering i samband med Malmö stads omorganisation 2017
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§

64

Lokalbehovsplan 2017 med plan för 2018 - 2028

FSN-2017-352
Sammanfattning

Nämnden tar årligen fram en lokalbehovsplan som redogör för nuläge och framtida behov av
nyanskaffning respektive avveckling av lokaler inom förvaltningen.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna lokalbehovsplan 2017 med plan 2018 – 2028, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar på att nya lokaler inte ska inrättas i fastigheten på Krossverksgatan
och att nämnden därför ska lägga till följande beslut:
att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att finna bostad till de 12 boende på annan plats.
Ordförande yrkar avslag på Wibergs (M) tilläggsyrkande, och bifall till föreliggande förlag till
beslut att godkänna lokalbehovsplan 2017 med plan 2018 – 2028

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag och
därmed att godkänna lokalbehovsplan 2017 med plan 2018 – 2028, dels bifall till föreliggande
förslag inklusive Wibergs (M) tilläggsyrkande att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att
finna bostad till de 12 boende på annan plats.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag utan Wibergs (M) tilläggsyrkande och därmed godkänna
lokalbehovsplan 2017 med plan 2018 – 2028.
Lisbeth Persson Ekström (SD) begär omröstning (votering) i frågan.

Omröstning

I omröstningen finns två förslag till beslut.
Förslag A är bifall till föreliggande förslag att godkänna lokalbehovsplan 2017 med plan för
2018-2028
Förslag B är bifall till föreliggande förslag att godkänna lokalbehovsplan 2017 med plan för
2018-2028 inklusive Wibergs (M) tilläggsyrkande.
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Ledamot/tjänstgörande ersättare
Andreas Konstantinidis (S)
Göran Wiberg (M)
Lena Björk (S)
Roland Hejde (S)
Therese Lindberg (S)
Ricardo Tarrida (S)
Gharib Aly (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Roko Kursar (L)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Eva Bergqvist (SD)
Stefana Hoti (MP)
Patricia Olsson Escalante (V)

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

Med 7 röster på Förslag A och sex röster på Förslag B beslutar funktionsstödsnämnden att
bifalla föreliggande förslag och därmed godkänna lokalbehovsplan 2017 med plan 2018 –
2028.

Reservationer

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar
(L) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 3)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 4)

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 170927 - Lokalbehovsplan 2017 med plan för åren 2018 - 2028
Lokalbehovsplan 2017- med plan för åren 2018 - 2028
Bilaga 1a Objektförteckning LSS
Bilaga 1b Objektförteckning Daglig verksamhet kontor övrigt
Bilaga 2 Projektförteckning
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§

65

Avrop hyresavtal serviceboende, Spiran 1

FSN-2017-460
Sammanfattning

En ny servicebostad enligt LSS planeras på fastigheten Spiran 1. Enligt aktuell tidplan kan
inflyttning ske i april 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 1 121 000 kr och med 1 494 000 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.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar avslag på föreliggande förslag till beslut och att nämnden därmed
inte ska föreslå kommunstyrelsen att godkänna hyresavtalet.
Lisbeth Persson Ekström (SD) instämmer i Wibergs (M) avslagsyrkande.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut och att nämnden därmed ska föreslå
kommunstyrelsen av godkänna hyresavtalet.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag att
föreslå kommunstyrelsen att godkänna hyresavtalet dels Wibergs (M) avslagsyrkande på
detsamma.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag och därmed föreslå kommunstyrelsen att godkänna hyresavtalet.
Lisbeth Persson Ekström (SD) begär omröstning (votering) i frågan.
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Omröstning
I omröstningen utgör föreliggande förslag till beslut att föreslå kommunstyrelsen
att godkänna hyresavtalet Förslag A och Wibergs (M) avslagsyrkande på detsamma Förslag B.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Andreas Konstantinidis (S)
Göran Wiberg (M)
Lena Björk (S)
Roland Hejde (S)
Therese Lindberg (S)
Ricardo Tarrida (S)
Gharib Aly (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Roko Kursar (L)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Eva Bergqvist (SD)
Stefana Hoti (MP)
Patricia Olsson Escalante (V)

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

Med 7 röster på Förslag A och sex röster på Förslag B beslutar funktionsstödsnämnden att
bifalla föreliggande förslag och därmed föreslå kommunstyrelsen att godkänna hyresavtalet.

Reservationer

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 5)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 6)

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 170927 - Avrop hyresavtal serviceboende enligt LSS, Spiran 1
Bruksvärdering Spiran 1 Servicebostad LSS
Spiran 1 Hyresavtal 170607
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§

66

Rapport kösituation LSS-boende

FSN-2017-461
Sammanfattning

Rapport om kösituationen vid förvaltningens LSS-boenden.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 170927 - Rapport kösituation LSS-boende
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§

67

Delårsrapport 2 2017

FSN-2017-353
Sammanfattning

Förvaltningens uppföljning till delårsrapport 2 2017 till funktionsstödsnämnden.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapport 2 2017 samt lämna rapporten till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva-Christine Winberg (M) och Roko Kursar (L) avser
inkomma med ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 7)
Lisbeth Ekström Persson (SD) och Eva Bergqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 8)

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse funktionsstödsnämnden 170927
DR 2 maj-augusti 2017 FSN 170927

14

§

68

Uppföljning internkontrollplan delårsrapport 2 2017

FSN-2017-354
Sammanfattning

Uppföljning i samband med delårsrapport 2 av internkontrollplan 2017 för
funktionsstödsnämnden.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapport 2 2017 för intern kontroll.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170927 - Uppföljning intern kontroll delårsrapport 2 2017
Uppföljning internkontrollplan delårsrapport 2 2017 FSN
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§

69

Resultatöverföring funktionsstödsnämnden 2017

FSN-2017-276
Sammanfattning

Den 1 maj 2017 infördes ny organisation i Malmö stad och funktionsstödsnämnden övertog
ansvaret för delar av verksamheter från sociala resursnämnden och stadsområdesnämnderna,
som därmed upphörde, samt för delar av verksamhet från kommunstyrelsen.
Genom beslut i kommunfullmäktige den 27 april 2017 (§92, STK-2017- 378) överfördes
kommunbidrag för verksamheterna till den nya organisationen för perioden maj-december
2017.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 31 augusti om överföring av det
ekonomiska resultat som uppkommit i de verksamheter som funktionsstödsnämnden
övertagit ansvaret för från och med 1 maj. Även investeringsramar som inte förbrukats av
överlämnande nämnder under perioden januari - april överförs till funktionsstödsnämnden
för de verksamheter som nämnden ansvarar för från och med 1 maj.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till tilläggsbudget 2017, enligt vad som anges i tabell 1 i
ärendet, för KF-ansvar funktionsstödsnämnd,
att godkänna förvaltningens förslag till tilläggsbudget 2017, enligt vad som anges i tabell 2 i
ärendet, för KF-ansvar personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken), samt
att godkänna överföring av investeringsram för 2017 från avlämnande nämnder.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 170927 - Resultatöverföring funktionsstödsnämnden 2017
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§

70

Förlängning av avsiktsförklaring gällande långsiktig samverkan funktionsstödsnämnden och Stiftelsen vänskap och arbete – Fontänhuset

FSN-2017-153
Sammanfattning

Sociala resursnämnden och Stiftelsen Fontänhuset har undertecknat en avsiktsförklaring om
långsiktig samverkan. Avsiktsförklaringen gäller från 2014- 2017. Nämnden uppdrog åt
sociala resursförvaltningen att återkomma med förslag till nämnden om en förlängning på
ytterligare treårsperiod. Från och med maj 2017 har sociala resursnämnden upphört och
ansvar för ärendet övergår till funktionsstödsnämnden.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna förslag till avsiktsförklaring mellan Malmö stad/funktionsstödsnämnden och
Stiftelsen Vänskap och Arbete - Fontänhuset,
att uppdra åt presidiet i funktionsstödsnämnden att underteckna både beslutet och
avsiktsförklaringen, samt
att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att återkomma med uppföljningsrapport och
förslag till förlängd avsiktsförklaring för ytterligare en treårsperiod till nämnden 2020.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 170927 - Förlängning av avsiktsförklaring kring
långsiktigsamverkan med fontänhuset i Malmö
Avsiktsförklaring Fontänhuset
Dokumentation från cafédialog på uppföljningsmöte den 2 juni
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§

71

Sammanträdesdagar och -tider för funktionsstödsnämnden 2018

FSN-2017-463
Sammanfattning

Förslag till sammanträdesdagar och -tider för 2018 har tagits fram med utgångspunkt i
nämndens arbetssätt med ett beredande utskott och de krav som finns på facklig samverkan.
Justeringar har därefter gjorts för att sammanträdena inte ska krocka med kommunstyrelsens,
kommunfullmäktiges, eller beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga
rättigheters sammanträdestider. Två av nämndens sammanträden, de i februari och
september, föreslås vara heldagar.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdesdatum och -tider för funktionsstödsnämnden 2018:
• onsdag 24 januari med start klockan 09:00
• onsdag 21 februari med start klockan 09:00 (heldag)
• onsdag 21 mars med start klockan 09:00
• onsdag 25 april med start klockan 09:00
• onsdag 23 maj med start klockan 09:00
• måndag 18 juni med start klockan 09:00
• onsdag 29 augusti med start klockan 09:00
• onsdag 26 september med start klockan 09:00 (heldag)
• onsdag 24 oktober med start klockan 09:00
• onsdag 28 november med start klockan 09:00
• onsdag 19 december med start klockan 09:00

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170927 - Sammanträdesdatum FSN 2018
Översikt mötestider FSN 2018
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§

72

Frågor till Malmöpanelen hösten 2017

FSN-2017-446
Sammanfattning

Malmö stad har sedan 2008 byggt upp Malmöpanelen, primärt som ett verktyg för ökad
närdemokrati mellan medborgare och stadens politiker. Malmöpanelen består av cirka 1700
Malmöbor som är representativa för invånarna i kommunen avseende kön, ålder och vilken
del av staden man bor i. Resultatet av undersökningen används som underlag inför politiska
beslut och resultaten offentliggörs även på Malmö stads hemsida www.malmo.se/panelen.
Genomförande av undersökningen sker ungefär två gånger om året beroende på de olika
nämndernas behov. Från nämnderna efterfrågas nu frågor till panelen inför hösten 2017.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att inte skicka in någon fråga till Malmöpanelen hösten 2017.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 170927 - Malmöpanelen
Frågor till Malmöpanelen hösten 2017: Till förtroendevalda
Frågor till Malmöpanelen hösten 2017: Var med och påverka
Frågor till Malmöpanelen hösten 2017: Resultat av Malmöpanelen nr 16 våren 2017
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§

73

Utbildning i förvaltningslagen och kommunallagen för samtliga tre
socialnämnder i Malmö stad

FSN-2017-547
Sammanfattning

Under 2018 träder både en ny kommunallag (den lag som reglerar kommunernas organisation
och ansvarsområden) och en ny förvaltningslag (den lag som reglerar
förvaltningsmyndigheternas verksamhet och syftar till att människor som är föremål för
myndighetsutövning ska behandlas rättvist, rättssäkert och demokratiskt) i kraft. Som en del i
förberedelsearbetet anordnas nu en halvdagsutbildning för de tre socialnämnderna i Malmö
stad (arbetsmarknads- och socialnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden) den 10 november mellan 08:30 och 12:00. Förutom ledamöter i
nämnderna kommer inbjudan att gå ut till avdelningschefer och ett antal utvalda
tjänstepersoner per förvaltning.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att bevilja nämndens ledamöter och ersättare förrättningsersättning och förlorad
arbetsförtjänst för medverkan vid utbildningen.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170927 - Utbildning Förvaltningslagen och Kommunallagen
Inbjudan till utbildning KL och FL
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74

Årskonferens 2017 för Malmö stads råd för funktionshinderfrågor

FSN-2017-588
Sammanfattning

Rådet för funktionshinderfrågor anordnar den 23 oktober 2017 sin årliga konferens och
inbjudan vänder sig till ledamöter och ersättare i Malmö stads råd för funktionshinderfrågor,
Köpenhamns handikappråd samt politiker och tjänstepersoner från Malmö stad.
Beslut

Funktionsstödsnämndens beslutar
att bevilja nämndens ledamöter och ersättare förrättningsersättning och förlorad
arbetsförtjänst för medverkan vid konferensen.

Beslutsunderlag



Inbjudan årskonferens 2017
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§

75

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.
Beslut fattade av arbetsutskott eller nämndens ordförande
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2017-09-14
• Direktörens medverkan vid konferens
Beslut fattade av förvaltningsdirektör
• Anställning i Malmö stad efter 67 års ålder (IO)
• Anställning i Malmö stad efter 67 års ålder (BN)
• Inrättande av ny befattning – Bemanningskoordinator
• Inrättande av ny befattning – Jourbiträde
Beslut fattade av ekonomichef
• Ansökan om omstruktureringsmedel – Biståndshandläggare myndighetsavd.
• Ansökan om omstruktureringsmedel – Gemensam service FSF
• Ansökan om omstruktureringsmedel – Ipads FSN
• Ansökan om omstruktureringsmedel – Arkiv och lokaler
• Ansökan om omstruktureringsmedel – INM-utbildning
• Ansökan om omstruktureringsmedel – Assistent och kringkostnader
• Ansökan om omstruktureringsmedel – SVPL-team
• Ansökan om omstruktureringsmedel – Hälso- och sjukvårdsorganisation
• Ansökan om omstruktureringsmedel – Extra bemanning LSS
Beslut fattade av funktionsstödsförvaltningen i övrigt
• Beslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL mellan 170731 och 170831
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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76

Inkomna och utgående skrivelser

Sammanfattning

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens sammanträde
2017-09-27.
Kommunfullmäktige
• Delårsrapport januari – april 2017, STK-2017-190
• Ny organisation i Malmö stad – Omfördelning av ekonomiskt resultat och
investeringsramar samt överföring av kommunbidrag med anledning av ny organisation 1 maj
2017, STK-2017-584
• Förändringar i Malmö stads arbete med sociala investeringar, STK-2017-488
• Förslag till policy för alkohol vid representation i Malmö stad, STK-2016-1145
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
• Beslut om finansiering av omstruktureringskostnader 2017, STK-2017-174
Finans- och hållbarhetsutskottet
• Tilldelning av stimulansmedel för 2017, STK-2017-371
Inspektionen för vård och omsorg
• Beslut efter anmälan enligt lex Sarah, FSN-2017-169
• Beslut efter anmälan enligt lex Sarah, FSN-2017-170
Utgående skrivelser
• Förvaltningsremiss angående Modell för investeringsstyrning i Malmö stad, STK-2016-1160
Funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 170814, FSN-2017-126
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 170914, FSN-2017-126
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av inkomna och utgående skrivelser.
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77

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om att två av förvaltningens
avdelningschefer inom kort går i pension och att arbetet med att rekrytera nya
avdelningschefer pågår.
Larsson informerade vidare om att förvaltningen, tillsammans med bland
annat funktionsstödsnämndens ordförande, anordnat en träff tillsammans med
representanter för brukarorganisationerna inom funktionsstödsområdet. Larsson beskrev
träffen som lyckad och berättade att det finns ett stort engagemang kring frågorna.
Till sist informerade förvaltningen kort om några utbildningar, evenemang och studiebesök
som funktionsstödsnämndens ledamöter erbjuds under hösten. Samtliga inbjudningar har
skickats ut till ledamöter och ersättare per e-post men sammanfattades ändå kort:
2-7 oktober arrangeras den så kallade anhörigveckan i samverkan mellan Malmö
Anhörigförening och Malmö kommun. Alla ur nämnden är välkomna att besöka
anhörigveckan (schema på http://mafmalmo.se) men för en (1) representant per parti utgår
förlorad arbetsförtjänst och förrättningsersättning, dock för högst två dagar. Ingen
föranmälan krävs men kom i tid antalet platser är begränsade.
Mellan den 3 oktober till 12 december arrangeras forumteater om sex och relationer. Syftet
är att ge medarbetare och politiker ökad möjlighet att prata om arbetet kring sexualitet och
sexuell hälsa och få ökad insyn i vilka redskap vi utvecklar hos personalen. Träffarna inleds
med forumteater, där publiken kan påverka de situationer som spelas upp. Några av ämnena
som berörs är dejting, våld i nära relation, normer och familjebildning. Efteråt hålls en
samtalsverkstad där innehållet diskuteras. Inspirationsträffarna hålls på dagtid de flesta
tisdagar från 3 oktober till och med 12 december. Alla träffarna hålls på Fänriksgatan 1 och
pågår i cirka tre timmar. Anmälan sker till Amanda Johnsson i enlighet med
instruktioner utskickade till nämndens ledamöter per e-post.
23 oktober är det dags för årskonferens anordnad av Malmö stads råd för
funktionshindersfrågor. Anmälan görs senast den 27 september till nämndsekreteraren.
10 november hålls en utbildning i nya kommunallagen och nya förvaltningslagen. Anmälan
görs senast den 3 november till nämndsekreteraren.
15 november anordnas ett studiebesök i två LSS-boenden och två dagliga verksamheter.
Anmälan görs senast den 16 oktober till nämndsekreteraren.
Larsson informerar avslutningsvis om eftermiddagens program under
vilken funktionsstödsnämnden ska arbeta med målarbetet 2018.
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 2017-09-27
Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - På lika villkor! – Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

FSN-2017-302
Behovet av hjälpmedel kan förväntas stiga i framtiden eftersom andelen äldre i befolkningen
ökar. Cirka tio procent av Sveriges befolkning använder ett hjälpmedel. I dag förskrivs cirka 70
procent av hjälpmedlen till personer som är över 65 år. 70 procent av kvinnor över 85 år, och 55
procent av män över 85 år, använder något förflyttningshjälpmedel. I samma grupp använder 17
procent av kvinnorna och 33 procent av männen hörapparat.
Liberalerna och Moderaterna delar inte betänkandets och de rödgrönas negativa åsikt avseende
modellen Fritt val av hjälpmedel. Att istället satsa på "breda" men begränsade sortiment av
hjälpmedel kan inte till fullo tillgodose individuella behov eller valmöjligheter.
Eget val av hjälpmedel innebär att brukaren först vänder sig till sin förskrivare, som gör en
behovsbedömning. Om brukaren och förskrivaren kommer överens om att tillämpa Fritt val av
hjälpmedel, blir brukaren informerad om vad det fria valet innebär och får därefter en rekvisition
på det aktuella hjälpmedlet och ett belopp. Brukaren köper, äger och ansvarar för hjälpmedlet,
och konsumentköplagen gäller. Om brukaren väljer en dyrare produkt än beloppet på
rekvisitionen ska brukaren själv stå för merkostnaden. Fritt val av hjälpmedel förutsätter att
brukaren själv vill välja hjälpmedel. Därför anser vi att det är viktigt att Fritt val av hjälpmedel
stödjer brukarens självbestämmande, inte företagens möjligheter till försäljning och vinst.
Underhåll och en plan för utbyte måste ingå och stimuleras för att det fria valet ska fungera.
Liberalerna och Moderaterna vill vidare understryka att det finns starka skäl för landstingen och
kommunerna att samverka omkring hjälpmedelsverksamheten. De främsta är att det ger
möjlighet till lika vård på lika villkor för alla hjälpmedelsanvändare, att förutsättningarna för att
upprätthålla patientsäkerheten stärks och att det är ekonomiskt lönsamt.
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Brukarorganisationerna har under lång tid påtalat att det finns skillnader över landet när det
gäller vilka hjälpmedel som tillhandahålls av hälso- och sjukvården. Det behövs därför nationella
riktlinjer och Myndigheten för Delaktighet bör få ett nationellt samordningsansvar för
hjälpmedelsfrågorna.

Då vi inte kan ställa oss bakom nämndens yttrande avger vi denna reservation.

Malmö 2017-09-27

Roko Kursar (L)

Göran Wiberg (M)

Gharib Aly (M) Eva-Christine Winqvist (M)

Med instämmande av:

Karin Granér (L)

Hans Banke (M)

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2017-09-27
Ärende: FSN-2017-359
Ärende:4

Remiss från Justitiedepartementet - Så stärker vi den personliga integriteten
(SOU 201752)

Det kan inte nog understrykas vikten av att värna den personliga integriteten. Absolut
ingenting får falla mellan stolarna. Vi pratar dock om människors trygghet. Att hantera
människors personuppgifter väl är av yttersta vikt. Dessa uppgifter får inte hamna
mellan stolarna utan ska hanteras med yttersta varsamhet.
Detta ovan blir ännu mer viktigt om uppgifterna ska hanteras mellan olika myndigheter.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

___________________________
Ohliver Nilsson (SD)
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Obs. Rättat diarienummer till FSN-2017-352
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Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 2017-09-27
Ärende: STK-2017-352

Lokalbehovsplan för 2018-2028

Under den kommande 5-årsperioden kommer äldre, icke ändamålsenliga boende att
fasas ut. Man behöver då nya, vilket i sig är bra.
Under mötet framkom det på grund av alla frågor att boendet även är tänkt till nyanlända och EU-migranter dvs alla hemlösa i Malmö. Detta fanns det ingen information
om i våra handlingar. Det här anser vi vara samma sak som att mörka för oss övriga i
nämnden.
Detta är nu beskrivit såsom ett tänkt LSS-boende för bl.a. nyanlända samt för EUmedborgare.
Vi reagerar starkt på att koncentrera detta boende till ett enda område i Malmö. Att
husen har någon meter mellan sig gör ingen skillnad. Normalt sett sprider Malmö
stad denna typ av boende inom staden. Då blir det enklare att smälta in i den befintliga befolkningen.
Vi kräver att de 12 personer, tänkta för LSS-boende, ska få en annan plats anvisad
att bo på i Malmö.

Då detta inte vann gehör, reserverar vi oss mot beslutet.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

___________________________
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Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 20170927
Ärende: STK-2017-460
Ä7

Avrop hyresavtal serviceboende, Spiran 1

Att godkänna ett hyresavtal på så lösa grunder som detta är en katastrof. Malmöbornas skattepengar ska användas på bättre sätt än så här. 340 miljoner handlar detta
enorma avtal om.
Att inte ha målgruppen klar är också en brist. Här vill den styrande minoriteten satsa
på att ”målgrupp för boende blir troligen personer med mindre omfattande stödbehov”
För fyra år sedan diskuterade man att bygga en skola på platsen. Men när man kikade närmare på idén kom de fram till att miljön med trafik och buller inpå knuten inte
var optimal för skolbarn att vistas i. Hur kan den då i dag vara optimal, för
bostäder åt hemlösa, eller personer med varierande stödbehov?
Två år senare är kommun och fastighetsägare överens om att där ska bli ett bostadsområde.
Att inte ha allt klart för sig och samtidigt lägga ut så mycket av Malmöbornas skattepengar på detta är huvudlöst. Ändå vill man göra ett avtal på spannet 20 år. Bara
årshyran och drifttillägget blir 2 424 400 kr.
Vi yrkar härmed avslag.
Då vårt avslag inte vann gehör, reserverar vi oss kraftigt mot beslutet.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

___________________________
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2017-09-27
Delårsrapport 2 2017
FSN-2017-353
Med tanke på att en ny organisation trädde i kraft den 1 maj 2017 inser Liberalerna och
Moderaterna att vår nya funktionsstödsnämnd, precis som de andra nya nämnderna, inte har
möjlighet eller förutsättningar att redan i samband med delårsrapport (maj-augusti) göra en väl
grundad bedömning av måluppfyllelse av nämndsmålen vid årets slut.

Liberalerna och Moderaterna kommer att följa utvecklingen av det prognostiserade
underskottet noga. Från vår sida vill vi även påpeka att vi ser med oro på sambandet mellan
Försäkringskassans åtstramning när det gäller beslut om assistansersättning inom personlig
assistans enligt SFB och en utökning av kommunala beslut om personlig assistans enligt LSS,
vilket är en direkt konsekvens av den rödgröna regeringens LSS-politik.

Utifrån kommunfullmäktigemålet att malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad
och ges förutsättningar för självförsörjning, vill Liberalerna och Moderaterna även särskilt
understryka att vi välkomnar att funktionsstödsnämnden har påbörjat arbetet med att utreda
hur arbetsmarknadsanknytningen kan stärkas för personer med funktionsnedsättningar.

Vi förväntar oss att Malmö stad, som är Malmös största arbetsgivare, tar ett mycket större
ansvar och att även samtliga kommunala förvaltningar gör mer för att stärka
arbetsmarknadsanknytingen för personer med funktionsnedsättningar, särskilt för att antal
personer inom daglig verksamhet som erhåller lönarbete ska öka.
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Detta bör man kunna förvänta sig av en så stor arbetsgivare som Malmö stad, men det kommer
att kräva strukturerad samverkan och direkta åtaganden från både funktionsstödsförvaltningen
och andra kommunala förvaltningar.

Malmö 2017-09-27

Roko Kursar (L)

Göran Wiberg (M)

Gharib Aly (M)

Eva-Christine Winqvist (M)

Med instämmande av:

Karin Granér (L)

Hans Banke (M)

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2017-09-27
Ärende: FSN-2017-353
Ärende:9

Delårsrapport 2 2017
Att man prognosticerar för underskott är en del av ett arv från de gamla stadsdelarna.
Summorna dock kan tyckas lite höga.
Att ha ett överskott inom personlig assistans är desto märkligare. Vi läser dagligen i
media att svårt sjuka får indraget sina tillstånd. Det är fel väg att gå.
I SOL-delen håller inte budgeten. Det saknas sjuksköterskor och dyra bemanningsföretag måste anlitas
Sverigedemokraternas politik och budget sätter de behövande i främsta rummet. De
är inte enbart en summa. Dessa utsatta människor ska ha hjälp.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

___________________________

