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§

78

Diskrimineringslagen och Barns rätt

Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutade på sitt konstituerande sammanträde (2017-05-02) att man
skulle anordna ett antal initiala utbildningsinsatser för nämndens ledamöter och ersättare. Vid
nämndens oktobersammanträde medverkar stadsjurist Natalie Glotz Stade och pratar om
Diskrimineringslagen och Barns rätt.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
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§

79

Remiss utställning av förslag till revidering av översiktsplan för Malmö

FSN-2017-462
Sammanfattning

Malmö stads översiktsplan antogs 2014. Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanens
aktualitet prövas minst en gång under varje mandatperiod. I remissen presenteras förslag till
reviderad översiktsplan.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna yttrandet och skicka det till stadsbyggnadsnämnden.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar, med instämmande av Göran Wiberg (M), avslag på föreliggande
förslag till yttrande till förmån för ett eget förslag.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag till
yttrande, dels Kursars (L) och Wibergs (M) avslagsyrkande till förmån för ett eget förslag.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till yttrande och att skicka det till stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) och Eva-Christine Winqvist (M)
reserverar sig mot beslutet. (bilaga 1)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) reserverar sig mot beslutet. (bilaga 2)

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 171023 - Översiktsplan
Yttrande över remiss utställning av förslag till revidering av översiktsplan
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Utställning av förslag till revidering av Översiktsplan för Malmö. Dnr SBN-2016-131
(3/3)
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§

80

Remiss angående uppdrag i budget 2017: Utredning av språkkompetens i
syfte att förbättra välfärden

FSN-2017-143
Sammanfattning

I budgetskrivelsen 2017 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda hur språkkompetens,
inklusive teckenspråk kan tas tillvara för att förbättra välfärden. Efter förslag från
stadskontoret har kommunstyrelsen beslutat att en kunskapsinhämtning ska göras från
Malmö stads nämnder.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att efter nämndens justeringar godkänna yttrandet och skicka det till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska ändra en formulering i föreslaget yttrande på sidan
två:
från "Nämnden kan också se att det vore önskvärt att det fanns ett lättillgängligt sätt att få en överblick av
den kompetens som finns i verksamheterna".
till "Nämnden anser att det skall finnas ett lättillgängligt sätt att få en överblick av den kompetens som
finns i verksamheterna".
Ordförande yrkar bifall till Kursars (L) yrkande om ändrad formulering på sidan två.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska utöka avsnittet kring alternativ och
kompletterande kommunikation (AKK) i sitt yttrande.
Tilläggsyrkandet i sin helhet återfinns i bilaga. (Bilaga 3)
Ordförande, Göran Wiberg (M) och Roko Kursar (L) yrkar bifall till Gustafssons (V)
tilläggsyrkande.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag till
yttrande inklusive Kursars (L) och Gustafssons (V) tillägg, dels Persson Ekströms (SD)
avslagsyrkande.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till yttrande inklusive nämndens justeringar samt att
skicka yttrandet till kommunstyrelsen.
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Reservationer

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) reserverar sig mot beslutet. (bilaga 4)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 171023 - Utredning av språkkompetens
Yttrande över remiss språkkompetens
Förslag till skrivelse med frågeställningar
G-Tjänsteskrivelse KSAU II 170424 - Uppdrag budget 2017 - Utredning av
språkkompetens i syfte att förbättra välfärden
Utredningsdirektiv språkkompetens
Följebrev Uppdrag budget 2017 – Utredning av språkkompetens i syfte att förbättra
välfärden, STK-2017-321
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§

81

Remiss Policy och riktlinjer för lokalförsörjningen i Malmö stad

FSN-2017-269
Sammanfattning

Tekniska nämnden har skickat remissen Policy och riktlinjer för lokalförsörjningen i Malmö
stad till funktionsstödsnämnden för yttrande.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna yttrandet och skicka det till tekniska nämnden.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande. (Bilaga 5)

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 171023 - Lokalförsörjning i Malmö stad
Yttrande kring remiss policy och riktlinjer för lokalförsörjningen i Malmö stad
Policy Lokalförsörjning Malmö stad
Riktlinjer lokalförsörjning i Malmö stad reviderat efter delegation 1
TN-2017-1527 Remiss Policy och riktlinjer för lokalförsörjningen i Malmö stad
FÖRLÄNGD SVARSTID (2/2)
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§

82

Handlingsplan för bostadsförsörjning

FSN-2017-482
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat remissen Handlingsplan för bostadsförsörjning till
funktionsstödsnämnden för yttrande.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna yttrandet och skicka det till stadsbyggnadsnämnden.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar, med instämmande av Göran Wiberg (M), avslag på föreliggande
förslag till yttrande till förmån för ett eget förslag.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag till yttrande till förmån för
ett eget förslag.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag
till yttrande, dels Kursars (L), Wibergs (M) och Persson Ekströms (SD) avslagsyrkande på
detsamma.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till yttrande och att skicka det till stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva-Christine Winqvist (M) reserverar
sig mot beslutet. (bilaga 6)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) reserverar sig mot beslutet. (bilaga 7)

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
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Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 171023 - Handlingsplan för bostadsförsörjning
Yttrande Handlingsplan för bostadsförsörjning
Handlingsplan för bostadsförsörjning Malmö 20170901
Förutsättningar för bostäder alla barnfamiljer har råd med
Sändlista Handlingsplan för bostadsförsörjning för Malmö
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§

83

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2017/2018

FSN-2017-647
Sammanfattning

Enligt gällande riktlinjer för ekonomistyrning har nämnderna ansvar för att bedriva
verksamheten inom tilldelade ekonomiska ramar. Funktionsstödsnämnden prognostiserar för
KF-ansvar funktionsstöd ett underskott om 29 Mkr för 2017 i samband med delårsrapport 2.
Förvaltningen har med anledning av detta tagit fram en åtgärdsplan för 2017/2018.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna förslag till åtgärder med anledning av prognostiserat underskott, delårsrapport 2
2017, samt
att ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att varannan månad återkomma till nämnden
med en rapport om hur åtgärdsplanen påverkar arbetsmiljön, våra medarbetare och brukare
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska återremittera ärendet till förvaltningen.
Ordförande yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Carin Gustafsson (V) yrkar i andra hand avslag till föreliggande förslag till åtgärdsplan.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till åtgärdsplan samt att nämnden även ska
besluta:
"att ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att varannan månad återkomma till nämnden med en rapport
om hur åtgärdsplanen påverkar arbetsmiljön, våra medarbetare och brukare."

Beslutsgång

Ordförande ställer först Gustafssons (V) yrkande om återremiss mot yrkande om att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att nämnden beslutar att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförende finner att det därefter återstår två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande
förslag till åtgärdsplan, dels Gustafssons (V) avslagsyrkande på detsamma.
Efter att ha ställs förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
godkänna föreslagen åtgärdsplan för ekonomi i balans 2017/2018 och de förslag till åtgärder
med anledning av prognostiserat underskott som presenteras i planen samt att ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att varannan månad återkomma till nämnden med
rapport om hur åtgärdsplanen påverkar arbetsmiljön, våra medarbetare och brukare.
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Särskilda yttranden, reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 8)
Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar avser
inkomma med ett särskilt yttrande. (Bilaga 9)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande. (Bilaga 10)

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 171023 - Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2017/2018
Åtgärdsplan 2017 maj-dec FSF
Övergripande riskbedömning FVR 171012

14

§

84

Begäran om kommunbidragsväxling mellan funktionsstödsnämnden och
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

FSN-2017-494
Sammanfattning

Efter omorganisationen som genomfördes i Malmö stad kan det konstateras att det finns ett
behov av kommunbidragsväxling mellan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag om kommunbidragsväxling mellan hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden från och med 1 maj 2017 enligt i ärendet
specificerad omfördelning av kommunbidrag, samt
att föreslå kommunstyrelsen att besluta om kommunbidragsväxling mellan hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden enligt nämndens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 171023 - Begäran om kommunbidragsväxling
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§

85

Beslut om ny intern resursfördelningsmodell för LSS-boenden på
funktionsstödsnämnden avseende intern fördelning av utdelat
kommunbidrag

FSN-2017-296
Sammanfattning

Det finns sedan tidigare ett identifierat behov över att se över principer och mekanismer för
hur utdelade resurser fördelas internt inom LSS-verksamheten inom Malmö stad. Dessa
verksamheter är sedan 1 maj 2017 organiserade i sin helhet under funktionsstödsnämnden.
En given utgångspunkt har varit att hitta en modell som så mycket som möjligt fördelar
resurserna på ett sätt som på bästa möjliga vis tillmötesgår verksamhetens olika behov och
ibland snabba förändringar. Under första tertialet 2017 har dåvarande sociala
resursförvaltningen utöver sedvanlig resursuppskattningsmätning genomfört en så kallad
vårdtyngdsmätning. I ärendebeskrivningen beskrivs vilka principer som är styrande i
resursfördelningsmodellen. Målsättningen har varit att principerna ska vara lätta att förstå för
alla, sakligt grundade och hållbara över en längre tid.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna föreslagna principer som ska styra en intern resursfördelningsmodell för LSSboenden på funktionsstödsförvaltningen

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 171023 - Resursfördelningsmodell LSS-boende
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§

86

Projekt arbetstidsförkortning Dukatgatans kortidsvistelse

FSN-2017-218
Sammanfattning

Funktionsstödnämnden har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett förslag med
förkortad arbetstid. Funktionsstödnämnden har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för
ett förslag med för-kortad arbetstid. Projektet förväntas bland annat bidra till
verksamhetsutveckling och god service till Malmöborna samtidigt som det skapar
förutsättningar för Malmö stad att vara en attraktiv arbetsgivare. Projekt förutsätter att
finansiering erhålles från kommunstyrelsen.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att med nämndens tillägg överlämna föreliggande projektdirektiv avseende
arbetstidsförkortning Dukatgatans kortidsvistelse till arbetsgivarutskottet för beslut,
att ge funktionsstödförvaltningen i uppdrag att genomföra föreliggande arbetstidprojekt,
under förutsättning att finansiering erhålles från kommunstyrelsen, samt
att ansöka om projektmedel från kommunstyrelsen motsvarande 3 600 tkr.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar, med instämmande av Roko Kursar (L), avslag till förslaget projekt
kring arbetstidsförkortning på Dukatgatans kortidsvistelse.
Lisbeth Ekström Persson (SD) yrkar avslag till förslaget projekt kring arbetstidsförkortning
på Dukatgatans kortidsvistelse.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till ett projekt kring arbetstidsförkortning
på Dukatgatans kortidsvistelse med tillägget att nämnden på sidan fyra under rubriken
"Tidsperiod för testperiod" lägger till meningen
"Skulle utvärderingen visa på positiva effekter för verksamheten och personalen, kommer
nämnden att verka för en förlängning och i sin tur implementering av satsningen."

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag till ett
projekt kring arbetstidsförkortning på Dukatgatans kortidsvistelse inklusive föreslaget tillägg,
dels Wibergs (M), Kursars (L) och Lisbeth Ekström Perssons (SD) avslagsyrkande på
detsamma.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till projekt kring arbetstidsförkortning på Dukatgatans
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kortidsvistelse inklusive föreslaget tillägg och att nämndens överlämnar detta till
arbetsgivarutskottet och kommunstyrelsen.
Lisbeth Persson Ekström (SD) begär omröstning (votering) i frågan.
Omröstning

I omröstningen utgör bifall till projektet kring arbetstidsförkortning på Dukatgatans
kortidsvistelse inklusive föreslaget tillägg Förslag A och Wibergs (M), Kursars (L) och Persson
Ekströms (SD) avslagsyrkande på detsamma Förslag B
Förslag Förslag
A
B
Nils Karlsson (MP)
x
Andreas Konstantinidis (S)
x
Göran Wiberg (M)
x
Lena Björk (S)
x
Roland Hejde (S)
x
Therese Lindberg (S)
x
Ricardo Tarrida (S)
x
Carin Gustafsson (S)
x
Gharib Aly (M)
x
Eva-Christine Winqvist (M)
x
Roko Kursar (L)
x
Lisbeth Persson Ekström
x
(SD)
Eva Bergqvist (SD)
x
Ledamot

Med 7 röster på Förslag A och sex röster på Förslag B beslutar funktionsstödsnämnden att
bifalla föreliggande förslag till ett projekt kring arbetstidsförkortning på Dukatgatans
kortidsvistelse inklusive föreslaget tillägg och överlämnar detta till arbetsgivarutskottet och
kommunstyrelsen.

Särskilda yttranden, reservationer

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 11)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
12)
Carin Gustafsson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande. (Bilaga 13)
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Beslutet skickas till

Arbetsgivarutskottet
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 171023 - Arbetstidsförkortning på Dukatgatan
Arbetstidsförkortning utredningsdirektiv
Projektdirektiv FSF Dukatgatan
Bilaga 1 Kalkyl projekt arbetstidsförkortning Dukatgatan
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§

87

Arbetskläder i funktionsstödsförvaltningen

FSN-2017-487
Sammanfattning

Arbetskläder ska införas inom vård och omsorg i Malmö stad. Tvättbehovet för
funktionsstödsförvaltningen är beräknat till 1 ton/dag. I Malmö stad startar under hösten
2017 en utredning kring småskaliga tvätterier samt en ny kommungemensam upphandling av
arbetskläder med cirkulationstvätt. I funktionsstödsförvaltningen förbereds för en daglig
verksamhet med inriktning tvätteriverksamhet. Enligt tidigare beräkningar var den årliga
kostnaden för att ha arbetskläder i dåvarande sociala resursförvaltningen 7 miljoner kronor.
Den uppgiften kan ses som en vägledning för framtida behov. Nya verksamheter har
tillkommit i planeringen sedan den ursprungliga beräkningen. I ärendet föreslår förvaltningen
en inriktning avseende införande samt tvätt av arbetskläder.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens inriktning,
att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att arbeta vidare enligt föreslagen inriktning, samt
att uppdra förvaltningen att utvärdera om teknik för att driva kemikaliefria tvättstugor skulle
kunna implementeras i processen med tvättning av arbetskläder inom
funktionsstödsförvaltningen.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar, med instämmande av Roko Kursar (L), på att nämnden ska besluta
att all tvätt av arbetskläder inom förvaltningen ska ingå i den kommungemensamma
upphandling.
Ordförande yrkar på att nämnden ska godkänna förvaltningens föreslagna inriktning, dvs.
delvis via småskaliga tvätterier.
Göran Wiberg (M) yrkar i andra hand avslag på förvaltningens förelagna inriktning.
Ricardo Tarrida (S) yrkar på att nämnden även ska uppdra förvaltningen att utvärdera om
teknik för att driva kemikaliefria tvättstugor skulle kunna implementeras i processen med
tvättning av arbetskläder inom funktionsstödsförvaltningen.
Tilläggsyrkandet i sin helhet återfinns i särskild bilaga (Bilaga 14)
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till inriktning för arbetskläder inom
funktionsstödsförvaltningen samt till Tarridas tilläggsyrkande i ärendet.
Beslutsgång
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Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, dels Wbergs (M) och Kursars (L)
yrkande om att all tvätt av arbetskläder inom förvaltningen ska ingå i den
kommungemensamma upphandling, dels Wibergs (M) avslagsyrkande i ärendet och dels bifall
till föreliggande förslag till inriktning för arbetskläder inom
funktionsstödsförvaltningen inklusive till Tarridas (S) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer först bifall till föreliggande förslag inklusive Tarridas (S) tillägg mot
Wibergs (M) och Kursars (L) yrkande om att all tvätt av arbetskläder inom förvaltningen ska
ingå i den kommungemensamma upphandling för att utse motförslag till Wibergs (M)
yrkande om att avslå föreliggande förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar att
föreliggande förslag, inklusive Tarridas (S) tillägg, ska utgöra motförslag till Wibergs
(M) avslagsyrkande.
Därefter ställer ordförande bifallsyrkandet inklusive Tarridas (S) tillägg mot Wibergs (M)
yrkande om att avslå föreliggande förslag. Ordförande finner att funktionsstödsnämnden
beslutar att godkänna förvaltningens inriktningsförslag för arbetskläder inom
funktionsstödsförvaltningen inklusive Tarridas (S) tilläggsyrkande i ärendet.
Särskilda yttranden, reservationer

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 15)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Bergqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande. (Bilaga 16)

Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 171023 - Arbetskläder i funktionsstödsförvaltningen_FSN
Tjänsteskrivelse SRN-2015-1224
Tjänsteskrivelse SRN-2015-2268
Protokoll sociala resursnämnden 2016-01-27
Tjänsteskrivelse STK-2017-698
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-14
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88

Om mutor och jäv

FSN-2017-130
Sammanfattning

Arbetar man inom offentlig verksamhet har man ett särskilt ansvar gentemot medborgarna
att bekämpa mutor och andra former av korruption samt att upprätthålla kraven på saklighet
och opartiskhet.
Det är dock inte alltid helt självklart var gränserna går, vad är en muta eller jäv? vilket
agerande är korrupt? Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en uppdaterad
vägledning kring de etiska val och personliga ansvarstagande som man kan ställas inför.
Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram regler för mutor och jäv som gäller för anställda i
förvaltningen och för förtroendevalda i funktionsstödsnämnden. Dessa ska fungera både som
vägledning i det dagliga arbetet och som diskussionsunderlag.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 171023 - Om mutor och jäv
Om mutor och jäv (SKL)
Funktionsstödsförvaltningens regler för mutor och jäv
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89

Inkomna och utgående skrivelser

Sammanfattning

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens sammanträde
2017-10-23.

Inkomna och utgående skrivelser :
Kommunstyrelsen
• Intern kontroll – gemensamma granskningsområden med tillhörande kontroller för
verksamhetsår 2018 [STK-2017-984]
• Tidplan budget och uppföljning 2018 [STK-2017-1011]
Överförmyndarnämnden
• Beslut avseende förfrågan om placering av förvaltarenhet (sektion för ställföreträdare)
[ASN-2017-1878]
Myndigheten för delaktighet
• Myndigheten för delaktighets årliga uppföljning av kommuner [FSN-2017-587]
Statistiska centralbyrån
• Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2018, preliminärt utfall
[FSN-2017-626]
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
• Beslut angående tillsyn inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde [FSN-2017-687]
• Beslut angående tillsyn inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde [FSN-2017-688]
Funktionsstödsförvaltningen
• Regler för mutor och jäv [FSN-2017-130]
• Utgående skrivelse: Förvaltningsremiss – remiss av reviderad handlingsplan för
miljöprogrammet [FSN-2017-530]
• Utgående skrivelse: Rapport över lagkraftvunna domar som har gått
funktionsstödsnämnden emot, samt föreläggande m.m. (del 1 2017) [FSN-2017-676]
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 171012 [FSN-2017-126]
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av inkomna och utgående skrivelser.
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90

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om förvaltningens så kallade Ledarforum
som hålls två gånger per termin och där samtliga chefer på funktionsstödsförvaltningen
deltar. På den senaste träffen diskuterades långsiktiga strategier för antal viktiga områden
inom funktionsstödsområdet såsom exempelvis brukarinflytande, framtida bostäder för våra
brukargrupper, hur man skapar en lärande organisation samt hur förvaltningen kan arbeta
med mer tillitsbaserade processer. Arbetet med frågorna kommer de medverkande att jobba
med i arbetsgrupper.
Den 10 oktober uppmärksammades Världsdagen för psykisk hälsa. Dagen, som anordnades
av Lokalt Forum i samarbete med Malmö stad, Malmöpsykiatrin, Primärvården, Integrerad
Närsjukvård INM och Malmö Högskola, hade temat "Unga och unga vuxna med psykisk
ohälsa".
Larsson informerar även kring Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn i
förvaltningens verksamheter (återfinns bland inkomna skrivelser till aktuellt möte).
Inriktningen för IVOs tillsyn var denna gång att granska barns och ungdomars rätt till fritidsoch kulturaktiviteter. IVO bedömer bland annat att barnen i de granskade verksamheterna
har tillgång till individuellt anpassade aktiviteter och möjlighet att medverka i dessa utanför
boendet samt att barnen stimuleras att utveckla nya intressen.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att stärka hälso- och sjukvårdsorganisationen, något som
bland annat syns i den kommunväxling med hälsa-, vård- och omsorg som behandlades på
dagens sammanträde (§84) där ytterligare sju sjuksköterskor föreslås förstärka
verksamheterna. Trots detta saknas fortfarande sjukvårdsutbildad personal vilket leder till att
förvaltningen fortsatt blir tvungna att använda sig av exempelvis det kommunala
bemanningsföreget BUMS (Bemanning Uthyrning Malmö Sjuksköterskor) under vissa
perioder för att säkerställa patientsäkerheten - något som också medför kostander för
förvaltningen.
Den 1 januari införs en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård. Den nya lagen stärker bland att kraven på mottagande av utskrivna och samverkan
mellan landsting och kommun. Av denna anledning inrättar förvaltningen nu ett eget
vårdnadsplaneringsteam för förvaltningens arbete med samordnad individuell plan (SIP). En
ytterligare omständighet för inrättandet av ett eget vårdnadsplaneringsteam är att stadens
jurister gjort bedömningen att regionens IT-tekniska hjälpmedelet för SIP, ”Mina planer”,
inte anses hålla nödvändig IT-säkerhet för sekretesshantering inom socialtjänsten vilket gör
att manuella rutiner måste tas fram och följas.
Till sist informerade Larsson kring en brukare som tidigare haft en extern placering men som
sedan i somras flyttat tillbaka till förvaltningens egna boenden. Den nya placeringen har
inneburit stora insatser med bland annat dubbelbemanning men trots detta har det nu skett
en allvarlig arbetsskada inom verksamheten. Larsson ska av denna anledning medverka i ett
akut möte för att undersöka hur man kan säkerställa ett kvalitativt och säkert boende för
brukaren och en trygg och säker arbetsmiljö.
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§

91

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 171023
Beslut fattade av nämndens ordförande, vice ordförande eller arbetsutskott
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2017-10-11
• Beslut gällande tillförordnad förvaltningsdirektör mellan 2 och 9 oktober 2017
• Beslut gällande återkallande av ärende gällande avrop hyresavtal serviceboende, Spiran 1
Beslut fattade av ekonomichef
• Beslut gällande resa i tjänsten utanför Norden
Beslut fattade av ekonomichef
• Beslut gällande periodisering av kommunbidrag maj-december 2017
• Beslut kring reviderad ansökan om omstruktureringsbidrag 2017 gällande Avlösning,
ledsagning och kontaktperson
• Beslut kring reviderad ansökan om omstruktureringsbidrag 2007 gällande SVPL-team
• Beslut kring reviderad ansökan om omstruktureringsbidrag 2017 gällande Hälso- och
sjukvårdsorganisation samt återkallande av ansökan om omstruktureringsbidrag 2017 gällande
Extra bemanning LSS
Beslut fattade på funktionsstödsförvaltningen
• Sammanställning av tjänstetillsättning, kvartal 3 2017 (17-05-01 till 17-09-30)
• Beslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL mellan 170901 och 170930 [FSN-2017148]

Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.

Bilaga 1 - FSN 171023 §79

Reservation

Funktionsstödsnämnden 2017-10-23

Remiss utställning av förslag till revidering av översiktsplan för Malmö

FSN-2017-462
Liberalerna och Moderaterna i funktionsstödsnämnden anser att det är en diger och relativt
välgenomtänkt översiktsplan som väcker både tankar och idéer om hur ett framtida Malmö kan
komma se ut. Det är dessutom klokt att ha en översyn då förutsättningar förändras kontinuerligt.
Tillgång till samhällsservice av hög kvalitet är en grundförutsättning för att kunna leva ett gott
liv, oavsett livsskede. Liberalerna och Moderaterna instämmer särskilt i att god tillgänglighet till
samhällsservice är särskilt väsentligt för stadens äldre och personer med någon form av
funktionsnedsättning. Vi hade dock gärna sett att tillgänglighetsperspektivet för Malmöbor med
någon form av funktionsnedsättning belysts än mer i översiktsplanen.
Därtill finns det även andra områden i översynen av Översiktsplan för Malmö som vi anser ska
lyftas fram eller tankesätt som måste breddas för att passa in i framtiden – så att Malmöbor
känner att staden har växt fram och kommer fortsätta växa fram för dem. Vi önskar bland annat
ett större fokus på behovet av grönska och ett minskande av stadens dåliga luft och det bör även
reflekteras tydligare i Översiktsplanen att ge utrymme för att planera för en positiv oviss framtid.
Framtida tekniska lösningar kommer säkerligen att förändra vårt sätt att använda kommunal
service, transporter och boende. Malmö behöver möta nya behov och vara beredd att anpassa
stadens utformning efter nya förutsättningar.
När det gäller förtätning är det viktigt att även bygga vidare på befintliga byggnader, vilket är
vanligt i många europeiska städer. Då sparar man plats och det finns möjlighet att lägenheter blir
billigare för unga och förtätningen förblir densamma.
Liberalerna och Moderaterna ställer sig skarpt kritiska till formuleringen att marknaden inte
tillmötesgår behovet på grund av brister i förankring på bostadsmarknaden. Det är en förenkling
av problematiken som i huvudsak är en total brist på tillgång på bostäder i kommunen. En
förklaring är den låga bostadsrörligheten. Boverket har konstaterat att sättet vi i Sverige sätter
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hyror på fungerar allt sämre i takt med att bostadsmarknaden blir allt mer överhettad. De långa
köerna till hyresbostäder är ett tydligt tecken på en icke fungerande marknad. När det gäller
bostadsförsörjningen så säger man gång på gång att man måste anpassa den till
befolkningsökningen. Malmö stad bör planera staden på ett sätt som håller den högsta kvaliteten
och att det görs på ett genomtänkt sätt där samhällsservicen hinner med. Nu är man istället villig
att sänka kvaliteten och acceptera byggnationer som ger maximalt antal bostäder, vilket i längden
kommer att skapa ännu fler problem för Malmö och Malmöborna.
För att kommunen ska kunna förtäta Malmö krävs ett hållbart bostadsbyggande och att det ska
vara lönsamt att bygga bostäder. En bostad ska inte bara vara hållbart byggd ur ett
miljöperspektiv, bostadsbyggandet i sin helhet ska också vara hållbar utifrån ett individ- och
samhällsperspektiv.
Vi konstaterar även att översiktsplanen tyvärr enbart är fokuserad på spårvagn som lösning på
kollektivtrafiken i Malmö. Dock är politiskt stöd och finansieringen osäker. Liberalerna och
Moderaterna anser att man måste bredda utredningen och se över andra möjligheter. Man bör se
över metron i centrala delar i Malmö för att kunna erbjuda en komplett kollektivtrafikslösning.
Det är redan idag trångt på våra gator och desto fler som flyttar in till Malmö desto fler fordon
kommer det att bli. Detta talar mot spårvagnar som lösning för kollektivtrafiken i Malmö. Om
man utvecklar Metron i Malmö kommer staden bli alltmer attraktiv att bosätta sig i medan man
arbetar i Köpenhamn. Dessutom blir det lättare för turister att besöka staden och företag kommer
att se en större potential att etablera sig i Malmö som ett alternativ för Köpenhamn. Det är viktigt
att bygga Malmös metro så att staden får som mest nytta av den och att metron utvecklas för att
inkluderas i stadsutvecklingen.
Liberalerna och Moderaterna vill också lyfta fram vikten av medborgardialogen och att den
behöver bli bättre. Behovet att skapa mötesytor där medborgarna bättre kan komma till tals
genom till exempel arbetsgrupper och fokusgrupper så att Malmöborna blir mer involverade och
får komma tals. Idag upplever många Malmöbor att dialogen ofta varit obefintlig. När
Malmöborna tycker så innebär det att formerna är felaktiga och behöver göras om ur de boendes
perspektiv och inte ett byråkratiskt perspektiv så som det är idag.

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

Malmö 2017-10-23
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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Reservation
Funktionsstödsnämnden 2017-10-23
Ärende:3: FSN-2017-462

Remiss utställning av förslag till revidering av översiktsplan för Malmö
”Den täta, nära och gröna staden.” Denna ambition börjar närma sig hysteri. Det är
en fantastiskt bra ambition att Funktionsstödsnämnden vill fastställa en budget i balans. Men att bygga smart måste inte innebära intrång på framkomligheten i staden.
En stad som Malmö måste ha infarter i form av lättframkomliga gator. Att som nu avsmalna och begränsa trafiken i ”den täta staden” gynnar ingen Malmöbo. Det gynnar
inte heller flödet och smidigheten av trafiken. Däremot är det en smart sak att göra,
det är att se till att marken kan stå emot skyfall och stormar. Det tål också att nämnas
att utryckningsfordon har fått problem med framkomligheten vid alla avsmalningar
och avspärrningar på våra gator. Det gör ingenting lättare att leva i Malmö som en
enkel stad.
De grönområden man gärna nämner naggas hela tiden utav nybygge i form av förskolor. Parkerna minskar och så gör också den ”gröna upplevelsen” man säger sig
främja. De ”tysta rummen” och det hälsofrämjande perspektivet man säger sig önska
försvinner i murbruket. Även den, numera, bortlyfta spårvagnen nämns i denna
gamla plan.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Bilaga 3 - FSN 171023 §80
Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Carin Gustafsson (V) inkom på funktionsstödsnämnden 2017-10-23 med ett längre
tilläggsyrkande på § 80: Remiss angående uppdrag i budget 2017: Utredning av språkkompetens
i syfte att förbättra välfärden.
Då hela tilläggsyrkandet, av platsskäl, inte finns med i protokollet bifogas detta
(utöver i nämndens yttrande i fråga) i denna bilaga
Gustafssons tilläggsyrkande i sin helhet
Nämnden vill också lyfta att det även finns andra kommunikationssätt utöver det
talade språket och det svenska teckenspråket. I nämndens verksamheter används
bland annat alternativ och kompletterande kommunikation, ofta förkortat AKK
(eng AAC - alternative and augmentative communication), vilket används vid nedsatt
förmåga till att tolka och förstå talat språk samt uttrycka sig med hjälp av tal.
AKK kan delas in olika underkategorier:
Grafisk AKK vilket innebär allt från konkreta föremål, lösa bilder och bildsystem
med symboler som varierar från hög- till lågikonisk, till högteknologiska
kommunikationshjälpmedel med talsyntes används som alternativ och komplement
till/med tal.


Tecken som AKK vilket innebär att tecken lånas från det svenska teckenspråket
och används som alternativ och komplement till/med tal.



Naturlig AKK vilket innebär att naturliga signaler och reaktioner tolkas och
används för de individer som befinner sig på en förspråklig nivå.


AKK kombineras alltid med talat språk och ska anpassas efter den individens
förutsättningar för att främja utveckling och delaktighet. Forskning talar för att olika
AKK-sätt med fördel kan/bör blandas, så kallad multimodal AKK. Flera medarbetare
har utbildats i AKK och nämndens verksamheter arbetar också med andra metoder
såsom lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik för att främja en god
kommunikativ miljö.

1

Bilaga 4 - FSN 171023 §80

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2017-10-23
Ärende:4: FSN-2017-143

Remiss angående uppdrag i budget 2017: Utredning av språkkompetens i syfte
att förbättra välfärden

Att förstå varandra är av yttersta vikt. Det allra viktigaste är dock att vi alla ska kommunicera på svenska i Sverige. Att ”hela världen” finns representerade i Malmö tar
inte bort det faktum att du ska lära dig svenska. Det skapar endast parallella samhällen att använda olika språk. Teckenspråk är dock ett behov som givetvis alltid ska
tillgodoses.
Att använda sig av denna typ av kompetens ser vi som en kostnad som snabbt klättrar till skyhöga nivåer. Hemspråket kan man på ett enkelt sätt lära sig hemma. Då blir
det också smidigt och naturligt att lära sig svenska bland andra människor utanför
hemmet.
Väl värt att nämna är att tjänstemännens första framarbetade utredning var enligt
nedan.
Nämnden har fått tre frågor att besvara som ett led i utredningen:
”1. Hur identifierar nämnden behov av språkkompetens, inklusive teckenspråk, verksamheten för att utveckla kvalitén och servicen till Malmöborna?
Svar: Något som inte bör glömmas i sammanhanget är att myndighetsspråket fortfarande är svenska och att ett korrekt användande av svenska språket är nödvändigt
för att myndighetsbeslut som fattas är precist formulerade. Därför är det av största
vikt att just kunskaper i svenska språket bibehålls och utvecklas inom förvaltningen.”
Detta ville den styrande minoriteten inte höras vid och nonchalerade kommentaren.
Alltså anser de inte att svenska språket är viktigt i Sverige.
Eftersom vi Sverigedemokrater värnar om vårt språk reserverar vi oss mot beslutet.
_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Med instämmande av:
_____________________________
Stefan Claesson (SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Bilaga 5 - FSN 171023 §81

Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20171023
Ärende: ä:5. FSN-2017-269

Remiss policy och riktlinjer för lokalförsörjningen i Malmö stad.

Att det behövs lokaler i Malmö är utan tvekan. Att använda externa hyresvärdar är
också nödvändigt i många fall. I dessa fall åligger det inre underhållet förvaltningen
och det kan i vissa fall eskalera till väldigt höga kostnader. Det är kostnader som bör
kunna sänkas.

Det finns två huvudprocesser. Den strategiska lokalplaneringen och den operativa
lokalprojektprocessen. Båda, var för sig, är nödvändiga och ska beaktas. Men att
alltid ha den täta, gröna staden som riktlinje är inte lika nödvändig.
De som ska bo och vistas i dessa lokaler behöver även lantliga och mjukare miljöer.
Ett boende med fria, större ytor ger också ett lättare sinne för oss människor.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Bilaga 6 - FSN 171023 §82

Reservation

Funktionsstödsnämnden 2017-10-23

Handlingsplan för bostadsförsörjning

FSN-2017-482
Liberalerna och Moderaterna har vid flera tidigare tillfällen kritiserat att tidigare planer och
rapporter saknat ett barnrättsperspektiv när det gäller bostadsförsörjningen i Malmö.
Barnhemlöshet måste prioriteras högre! Det är inte anständigt ett civiliserat samhälle att barn står
utan en fast bostad. Vi har länge påpekat att det är en oerhört allvarlig utveckling att allt fer
barnfamiljer blir hemlösa. Liberalerna och Moderaterna välkomnar därför att handlingsplanen
belyser detta faktum, samt att man uppger att en prioriterad grupp är just barnfamiljer. Under
2015-2017 stod MKB för 150 extra lägenheter till hemlösa barnfamiljer. Men detta är
otillräckligt. Vi anser att alla hemlösa barnfamiljer i Malmö bör ha förtur till MKB och privata
fastighetsägare i vår gemensamma bostadskö i Boplats Syd.

Vi vill även understryka att arbetet för att få hyresvärdar att godkänna hushåll med olika former
av bidrag, som exempelvis försörjningsstöd eller etableringsersättning, måste ha ett fokus på
Malmöborna. Av den anledningen bör detta endast omfatta hushåll i Malmö. För personer som
idag bor utanför Malmö bör dessutom de som har ett arbete som bedöms varaktigt ha förtur i
bostadskön, i förhållande till andra icke-Malmöbor som är i vår bostadskö men som saknar egen
försörjning.

Skattekraften i Malmö är förödande låg, och det undergräver jämlikhetsarbetet och hotar den
grundläggande sociala sammanhållningen i vår stad.

Då vi inte kan ställa oss bakom nämndens yttrande avger vi denna reservation.
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Malmö 2017-10-23
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)

Bilaga 7 - FSN 171023 §82

Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 20171023
Ärende: 6:FSN-2017-482

Handlingsplan för bostadsförsörjning

Först talar den styrande minoriteten om begränsade ytor att bygga på. I nästa minut
ska man ha 9000 lägenheter i beredskap. Hur var det nu med trångboddheten?
Malmö stad arbetar för att fler hyresvärdar ska acceptera försörjningsstöd och etableringsersättning som inkomst. Man vill att 15 % av hyresbostäderna ska gå till arbetslösa istället för som nu, 10 %.
Det Malmö istället behöver omgående, är fler människor som bor, lever och betalar
skatt i vår stad. Det är redan en stad som enbart fungerar på grund av bidrag ifrån
andra kommuner.
Med uttalande som ovanstående så lockar Malmö till sig ännu fler bidragstagare vilket i sig drar ner Malmö ännu mer. En ond spiral är skapad.
Vi Sverigedemokrater yrkar avslag på denna plan. Då det inte vann gehör reserverar
vi oss mot beslutet.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Bilaga 8 - FSN 171023 §83

Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2017-10-23
Ärende: FSN-2017-647
Ärende: 07. Åtgärdsplan för budget i balans 2017/2018
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 4 oktober ”att de nämnder som
prognostiserar underskott i denna rapport inte behöver vidta åtgärder för att täcka detta
rapporterade underskott under år 2017 utan istället vidta åtgärder för att komma i
ekonomisk balans för 2018” (STK-2017-191) Trots detta föreslogs Funktionsstödsnämnden
att ta ställning till tillfälliga åtgärder under 2017, varav en av de föreslagna åtgärderna var
”vakansprövning/vakanshållning” inom avdelning LSS Bostäder med förväntad allvarlig
konsekvens. Övriga tillfälliga åtgärder under 2017, bl.a. ”restriktivitet gällande inköp”
inom Myndighet och socialpsykiatri, tros orsaka lindriga konsekvenser.
På förvaltningsrådets sammanträde 17-10-12 (§ 31) kommer parterna överens om att skicka
vidare förslag till åtgärdsplan till nämnden, men de fackliga representanterna ställer sig
oeniga till föreslagna åtgärder. Fackliga företrädare vittnar om att personal på LSSboenden redan idag går på knäna och inte orkar med sitt arbete. När personal är sjuk tas
t.ex. vikarier in på kortare pass än den tid den sjuke skulle ha jobbat. Redan idag
verkställs således ”återhållsamhet vid tillsättning av vikarier” innan nämnden ens röstat
om en sådan formulering - hur kommer det bli nu? Dubbel återhållsamhet? Vänsterpartiet
ser stora risker med en försämrad arbetsmiljö för en redan utsatt grupp anställda inom
förvaltningen. Att inte andra partier reagerar mer på kritiken från fackliga företrädare är
anmärkningsvärt. Dessa kortsiktiga åtgärder riskerar att leda till högre kostnader på sikt.
Det behövs fler, inte färre som jobbar inom välfärden!
Brukare som får insatser via förvaltningens verksamheter har lagstadgad rätt till goda
levnadsvillkor (LSS, 7§), jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet (LSS,
5§) samt ”…den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och
omvårdnad ska kunna ges.” (LSS, 6§). Vänsterpartiet anser att åtgärdsplanen riskerar
äventyra denna rätt och anser det oacceptabelt.
Åtgärdsplanen innehåller även åtgärder för 2018 såsom den permanenta åtgärden
”utvärdering av behov extra resurs LSS-boenden” inom avdelning LSS bostäder med
förväntad allvarlig konsekvens - en åtgärd vi omöjligt kan ställa oss bakom. Det ska även
tilläggas att vissa åtgärder för 2018 påbörjas med åtgärder redan under 2017. Vi yrkade
således på återremiss för att avvakta hur Kommunfullmäktige kommer att hantera frågan
om rapporterat underskott hos bl.a. Funktionsstödsnämnden. Med bakgrund av
Kommunstyrelsens beslut (STK-2017-191) såg vi möjligheter för nämnden att uppdatera och
arbeta om åtgärdsplanen. När detta yrkande föll yrkade vi avslag på hela åtgärdsplanen
men då även detta yrkande föll reserverar vi oss med anledning av ovan.
Malmö 2017-10-23
Carin Gustafsson

Bilaga 9 - FSN 171023 §83

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-647
Ärende: 7. Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2017/2018.

Det är lovvärt att funktionsstödsförvaltningen har ambitionen att åstadkomma en budget i
balans för både 2017 och 2018.
Moderater och Liberaler anser dock att de besparingsförslag som nämns i skrivelsen inte är
tillräckliga. Det hävdas att det förväntade underskottet på 29 mkr under 2017 kan krympa till
2,9 mkr. I själva verket kommer driften av nämndens olika verksamheter att bli 27,6 mkr
under 2017 enl. nedanstående kalkyl:
11,5 mkr omstruktureringsmedel som inte kommer att betalas ut eftersom Kommunstyrelsen
har beslutat att nämnderna inte skall ta sina underskott till nästa budgetår.
13,2 mkr försenad start för nya LSS boende.
2,9 mkr är förvaltningens prognos på underskott.
Avdelningarna har under okt – dec 2017 angett sparåtgärder motsvarande 3.6 mkr varav
endast 4 % (149 tkr) är permanenta åtgärder och 3,5 mkr är tillfälliga sparåtgärder.
Med förvaltningens ambition att ha en budget i balans under 2018 anser Moderater och
Liberaler att förvaltningen bör anstränga sig ytterligare för att åstadkomma större och
permanenta besparingar.
Med anledning av ovanstående väljer vi att avge ett särskilt yttrande.
Malmö 2017-10-23

Göran Wiberg (M)

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

Roko Kursar (L)

Med instämmande av:

Hans Banke (M)

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)

Karin Granér (L)

Bilaga 10 - FSN 171023 §83

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2017-10-23
Ärende:7: FSN-2017-647

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2017-2018

Vikten av att hålla en god ekonomi från början är enormt stor.
Nu sitter den styrande minoriteten med ett stort underskott på 29 Mkr som givetvis
måste korrigeras. Detta kommer att drabba alla i förlängningen.
Att prata med alla partier inklusive Sverigedemokraterna hade kunnat lösa detta innan det gick så långt.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Bilaga 11 - FSN 171023 §86

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-218
Ärende: 10. Projekt arbetstidsförkortning Dukatgatans kortidsvistelse.

I Sociala resursnämnden 2017-03-22 reserverade vi oss angående ”pilotprojekt förkortad
arbetstid” då flera försök har gjorts i landet, bl.a. i Göteborg och Umeå och resultat har
uteblivit.
Vi ställer oss inte bakom förslaget denna gången heller.
I stället för förkortad arbetstid bör Malmö stad, som arbetsgivare, jobba mer intensivt med
bl.a. att förbättra arbetsmiljö för alla medarbetare och särskilt för de riskgrupperna med högt
sjukskrivningstal, att skapa bättre karriärmöjligheter och en bättre löneutveckling.
Vi ställer oss inte bakom att satsa 3,6 milj. på ett projekt som visat sig verkningslöst när det
prövats på andra ställen i landet och lämnar därför in en reservation.

Malmö 2017-10-23

Göran Wiberg (M)

Gharib Aly (M)

Eva-Christine Winqvist (M)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av:

Hans Banke (M)

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)

Karin Granér (L)

Bilaga 12 - FSN 171023 §86

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2017-10-23
Ärende:10: FSN-2017-218

Projekt arbetstidsförkortning Dukatgatans korttidsvistelse
Detta ärende klingar illa. Tidigare får vi höra vikten av att alla ska ha rätt till heltid och
det ska vara norm. Det är också ett övergripande mål. Nu vill man sänka arbetstiden.
Tanken hänger inte ihop.
Att lära av andra är också en dygd som den styrande minoriteten inte tror sig behöva.
Det koncept man nu vill prova fram är redan testat i både Umeå och Göteborg. Helt
utan positiva resultat. Att lägga 3 Mkr på något som tidigare undersökts och inte visat
sig fungera kan inte vara en god behandling av Malmös skattebetalares pengar. Det
saknas riskbedömning och informationen i ärendet är undermåligt.
Detta boende gäller barn och unga. En avdelning har barn som är 0-11 år och den
andra avdelningen har unga mellan 12-25 år. Det är av yttersta vikt att dessa unga
ska ges en chans att må väl. Att enkelt se över verksamheten och möjligen anställa
fler är en bättre lösning.

Vi Sverigedemokrater yrkade på avslag. Då detta inte vann gehör reserverar vi oss
mot projektet.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

Bilaga 13 - FSN 171023 §86

Vänsterpartiet
Särskilt Yttrande
Funktionsstödsnämnden 2017-10-23
Ärende: FSN-2017-218
Ärende: 10. Projekt arbetstidsförkortning Dukatgatans korttidsvistelse
Vänsterpartiet ställer sig mycket positiva till att detta projekt genomförs. De försök
med förkortad arbetstid som skett runt om i landet har visat sig positiva ur flera
aspekter och kan antas ge ökad hälsa för personalen. Dukatgatans korttidsvistelse
har idag en låg frisknärvaro varvid de är en mycket lämplig kandidat för ett sådant
här projekt.
Vi vill dock påpeka att handlingarnas underlag till beslut i ärendet var undermåliga
och det har krävt att en stor egen research har gjorts för att sätta sig in i såväl hur
beslutsgången gått, underlag till beslut samt hur 3-3-modellen beforskats. Vi önskar
även påpeka att det saknades aktuell riskbedömning i handlingarna.
Det är något oklart vad forskningen säger om hur lång tid ett
arbetstidsförkortningsprojekt ska pågå för att tydliga hälsoeffekter ska kunna ses.
Projektet föreslås pågå i två år med möjlighet till ytterligare ett års förlängning. Det är
mycket glädjande att det är nämndens mening att verka för att projektet
permanentas om det blir en framgång.
Malmö 2017-10-23

_________________________________
Carin Gustafsson

Bilaga 14 - FSN 171023 §87
Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Ricardo Tarrida (S) inkom på funktionsstödsnämnden 2017-10-23 med ett längre
tilläggsyrkande på § 87: Arbetskläder i funktionsstödsförvaltningen
Då hela tilläggsyrkandet, av platsskäl, inte finns med i protokollet bifogas detta i
denna bilaga
Tarridas tilläggsyrkande i sin helhet
Redan idag finns fungerande och beprövade teknik för att driva kemikaliefria
tvättstugor i mindre skala. Denna teknik möjliggör att tvätta utan att behöva använda
varken tvätt- eller sköljmedel.
Vidare möjliggör tekniken att tvätta utan att vattnet i maskinerna värms upp.
Avsaknaden av kemikalier minskar risker med allergier från textilierna samt skapar en
sundare arbetsmiljö för de personer som hanterar tvättprocessen.
Den kemikaliefria tvättekniken ger ekonomiska, miljömässiga och hälsomässiga
vinster som harmonierar väl med nämndsmål 8b (en ekologisk hållbar stad).
Med ovanstående som bakgrund föreslås att förvaltningen utvärderar om denna
teknik skulle kunna implementeras i processen med tvättning av arbetskläder inom
vård och omsorg i Malmö Stad.

1

Bilaga 15 - FSN 171023 §87

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-487
Ärende: 11. Arbetskläder i funktionsstödsförvaltningen.

(M) och (L) har varit tydliga med att Malmö stad inte skall ägna sig åt att driva
tvätteriverksamhet och reserverat oss i Kommunstyrelsen. Vi anser att det är dålig styrning att
låta förvaltningarna fatta egna beslut inom ett så kostnadsdrivande område där det visat sig att
storskalighet är den kostnadseffektiva lösningen. Vi har yrkat att upphandling av
tvätteriverksamhet skall ske kommuncentralt så att kostnaden blir så låg som möjligt för
malmöborna.
Vi kan inte godkänna att förvaltningen arbetar vidare med föreslagen inriktning och reserverar
oss därför mot beslutet.

Malmö 2017-10-23

Göran Wiberg (M)

Gharib Aly (M)

Eva-Christine Winqvist (M)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av:

Hans Banke (M)

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)

Karin Granér (L)

Bilaga 16 - FSN 171023 §87

Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20171023
Ärende:11: FSN-2017-487

Arbetskläder i funktionsstödsförvaltningen
Att ha arbetskläder inom funktionsstödsförvaltningen i brukarnära arbete kan vara en
god idé. Men att därifrån inrätta små egna tvätterier är däremot inte en god idé. Det
beräknas bli upp till 1 ton tvätt/dag.
Efter den beräkningen har det tillkommit en hälso- och sjukvårdsenhet med ca 65
medarbetare och några LSS-boenden. Det är en ansenlig mängd tvätt som ska hanteras.
Att hantera och distribuera en sådan ansenlig mängd tvätt ter sig enormt massiv. Vi
är lite undrande till om detta verkligen går att hantera.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

Med instämmande av:
___________________________
Stefan Claesson (SD)

____________________________
Eva Bergkvist (SD)

