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§

92

Antidiskriminering, jämställdhetsintegrering och barnets rättigheter

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 novembersammanträde medverkar representanter från
Välfärdsavdelningen för att informera om arbetet kring antidiskriminering,
jämställdhetsintegrering och barnets rättigheter.
Syftet med besöken är även att informera om den nyligen antagna utvecklingsplanen för
barnets rättigheter samt om det pågående arbetet utifrån utvecklingsplanerna för
jämställdhetsintegrering och arbetet mot diskriminering. Välfärdsavdelningen vill även höra
nämndens erfarenheter av arbetet så här långt, vad som bör förstärkas och hur man kan
samarbeta bättre med varandra.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
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§

93

Information från Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC)

Sammanfattning

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) informerar om centrets arbete och det
stöd de kan erbjuda stadens verksamheter, Malmö stads handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö 2016-2019 och Malmö stad råd för den nationella minoriteten
romer.
Beslut

Funktionsstödsnämndens beslutar
att godkänna informationen.
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§

94

Ansökan om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering och
barnrätt 2018

FSN-2017-762
Sammanfattning

Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter beslutade
vid sitt sammanträde 2017-06-14 om riktlinjer för att ge bidrag till insatser för jämställdhet,
antidiskriminering, barnrätt och nationella minoriteter. Funktionsstödsförvaltningen har för
2018 ansökt om medel för insatser inom jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt i totalt
fem ansökningar om sammanlagt 2 232 132 kronor.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna ansökningarna, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Yrkanden

Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag på ärendet och att funktionsstödsnämnden
därmed inte ska ansöka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt
2018 hos kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag och att funktionsstödsnämnden därmed ska
ansöka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt 2018 hos
kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag att
godkänna ansökningarna, dels 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 beslut och därmed ansöka om medel till insatser för
jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt 2018 hos kommunstyrelsens utskott för
demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Reservationer

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet (Bilaga
1)
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse ansökan om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering
och barnrätt 2018
Ansökan barnrätt inom kontaktpersonsverksamheten LSS FSF
Ansökan jämställdhetsintegrerad budgetstyrning FSF
Ansökan Malmö stads första hbtq-certifierade gruppbostad FSF
Ansökan våld mot brukare med intellektuell funktionsnedsättning autismspektrumtillstånd FSF
Ansökan kompetensutveckling inom barnrättsområdet och integrering av
utvecklingsplan FSF
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§

95

Remiss angående handlingsplan för samverkan mellan idéburen sektor
och Malmö stad

FSN-2017-523
Sammanfattning

I maj 2017 godkände kommunfullmäktige en överenskommelse om samverkan mellan
idéburen sektor i Malmö och Malmö stad. I samverkan mellan kommunen och idéburen
sektor har ett förslag till handlingsplan kopplat till överenskommelsen tagits fram.
Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över förslaget till handlingsplan.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att med Roko Kursars (L) tilläggsyrkande godkänna yttrandet, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att funktionsstödsnämnden, under rubriken Prioriterade
samhällsområden, ska göra följande tillägg:
"Många Malmöbor med funktionsvariationer, särskilt barn, vittnar om en begränsad möjlighet att delta i
olika fritidsaktiviteter. Det kan bero på att det inte finns lämpliga aktiviteter, att det saknas assistans eller
transporter i form av färdtjänst. Det är dock viktigt att föreningar som samarbetar med Malmö stad
inkluderar och välkomnar personer med funktionsnedsättning in i idrottens och civilsamhällets värld. Därför
anser funktionsstödsnämnden att alla föreningar som erhåller bidrag från Malmö stad ska ha en skriftlig
handlingsplan för arbetet med likabehandling och inkludering av Malmöbor med funktionsvariationer."
Ordförande yrkar bifall till Kursars (L) tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse FSN 171129 - Handlingsplan för samverkan mellan idéburen sektor
och Malmö stad
Yttrande över remiss angående handlingsplan för samverkan mellan idéburen sektor och
Malmö stad
Tjänsteskrivelse från KS angående handlingsplan för samverkan mellan idéburen sektor
och Malmö stad
Överenskommelse för samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad
Handlingsplan Malmöandan
Frågor till remissinstanser
Följebrev Handlingsplan för samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö
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stad , STK-2017-1039
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§

96

Hyreskontrakt gällande satellitbostäder enligt LSS, Bandkniven 1

FSN-2017-809
Sammanfattning

Kontraktet gäller tre stycken separata lägenheter som byggs till en befintlig fastighet där det
finns byggrätt kvar. Lägenheterna kommer att fungera som så kallade satellitlägenheter, det
vill säga lägenheter som ligger fristående från resten av boendet och där brukare med mindre
stödbehov kan placeras. Enligt aktuell tidplan beräknas inflyttning kunna ske under
sommaren 2018. Satellitlägenheterna är för personer med lindrig/måttlig
funktionsnedsättning.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna hyresavtalet, samt
att uppdra nämndens ordförande att underteckna avtalet.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande. (Bilaga 2)

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 171119 - Hyresavtal Bandknvien 1
Hyreskontrakt Bandkniven 1
Yttrande LiMa Bandkniven 1
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§

97

Utfallsprognos 2 2017

FSN-2017-858
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen prognostiserar för 2017 ett negativt resultat om 27 700 tkr
(exklusive ansvar personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken). Personlig assistans enligt
socialförsäkringsbalken prognostiserar ett överskott om 16 000 tkr.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna i ärendet redovisat förslag till utfallsprognos 2 2017.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) avser inkomma med särskilt
yttrande. (Bilaga 3)

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse 171129 - Utfallsprognos 2 2017
Funktionsstödsnämndens utfallsprognos 2 2017
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§

98

Riktlinjer för organisationsstöd för ansökningar för 2018

FSN-2017-708
Sammanfattning

I november 2017 föreslås funktionsstödsnämnden besluta om bidragsfördelning till
organisationer som verkar inom funktionsstödsområdet och äldre i Malmö. Ansökan om
dessa medel har varit öppen för organisationerna sedan 1 april 2017, vilket betyder att
ansökningarna utformats och bedömningarna gjorts utifrån sociala resursnämndens
fastställda riktlinjer för bidragsgivning. För att kunna besluta om bidragsfördelning för 2018
behöver dessa riktlinjer även godkännas av funktionsstödsnämnden.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna föreslagna riktlinjer för organisationsstöd inom funktionsstödsnämndens
ansvarsområde,
att uppdra åt förvaltningen att se över och revidera riktlinjerna för organisationsstöd i
samband med den kommungemensamma översynen av riktlinjer för bidragsgivning i Malmö
stad, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att i sitt revideringsarbete av riktlinjerna för organisationsstöd
inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde, ta med att alla föreningar som erhåller
bidrag från funktionsstödsnämnden ska ha en skriftlig handlingsplan för arbetet med
likabehandling och inkludering av Malmöbor med funktionsvariationer.
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden, utöver redan föreslagna förslag till beslut, även
ska besluta

att ge förvaltningen i uppdrag att i sitt revideringsarbete av riktlinjerna för organisationsstöd inom
funktionsstödsnämndens verksamhetsområde, ta med att alla föreningar som erhåller bidrag
från funktionsstödsnämnden ska ha en skriftlig handlingsplan för arbetet med likabehandling och inkludering
av Malmöbor med funktionsvariationer."
Ordförande (MP), Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M) och Lisbeth Persson Ekström (SD)
yrkar bifall till Gustafssons (V) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 171129 - Riktlinjer för organisationsstöd 2018
Förslag till riktlinjer för organisationsstöd 2018
Sociala resursnämndens riktlinjer för bidragsgivning inom det sociala området
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§

99

Ansökan om organisationsstöd inom funktionsstödsområdet för
verksamhetsåret 2018

FSN-2017-7
Sammanfattning

Inför verksamhetsåret 2018 har 41 organisationer ansökt om bidrag från funktionsstödsnämnden. Det sammanlagda beloppet som organisationerna ansöker om uppgår till 7 197 tkr
medan anslaget som nämnden disponerar är 4 528 tkr (exklusive bidrag till Stiftelsen
Fontänhuset). Förvaltningen föreslår att 4 528 tkr fördelas till 38 organisationer. Tre
organisationer föreslås få avslag. Tidigare (av sociala resursnämnden) fastställda riktlinjer och
prioriterade områden anger vilken typ av föreningar och organisationer som prioriteras.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att under förutsättning att funktionsstödsnämnden fastställer den nu preliminära budgeten
för 2018, fördela 4 528 tkr till organisationer för år 2018 enligt funktionsstödsförvaltningens
förslag i ärendet, samt
att medel tas ur funktionsstödsnämndens anslag för föreningsbidrag IoF 2018.
Jäv

På grund av jäv deltar ersättare Josefin Anselmsson Borg (M) inte i handläggning eller beslut i
detta ärende.
Beslutet skickas till

Ansökande föreningar
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 171129 - Ansökan om organisationsstöd verksamhetsåret 2018
Bilaga 1 - Grupp 1 Fysisk funktionsnedsättning
Bilaga 1 - Grupp 2 Intellektuell och psykisk funktionsnedsättning
Bilaga 1 - Grupp 3 Äldre
Bilaga 1 - Grupp 4 Nysökande organisationer
Bilaga 2 - bidragsfördelning 2018
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§

100

Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete ansöker om bidrag
för verksamhetsåret 2018

FSN-2017-145
Sammanfattning

Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete ansöker om bidrag på 9 257 tkr för
2018. Fontänhuset bedriver en verksamhet som utgör ett komplement till kommunens
insatser för personer med psykisk ohälsa. En förlängning av en avsiktsförklaring har
undertecknats mellan stiftelsen och funktionsstödsnämnden 2017, vilket innebär att
föreningen kommer att få bidrag 2018 till och med 2020, varpå en ny prövning görs.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att under förutsättning att funktionsstödsnämnden fastställer den nu preliminära budgeten
för 2018, bevilja Stiftelsen Fontänhuset 6 800 tkr,
att medel tas ur funktionsstödsnämndens anslag för föreningsbidrag IoF 2018, samt
att Fontänhuset ska inkomma till funktionsstödsförvaltningen med två delrapporter under
2018.
Beslutet skickas till

Stiftelsen Fontänhuset
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse FSN 171129 - Fontänhuset
Ansökan om organisationsstöd från Stiftelsen fontänhuset
Årsredovisning Fontänhuset Malmö 2016
Verksamhetsberättelse 2016, Fontänhuset
Preliminär verksamhetsplan för Fontänhuset Malmö 2018
Protokoll årsmöte 2017
Intyg ordförande Fontänhuset
Fontänhuset Malmö Revisorsrapport 2016
Budget 2018
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§

101

Föreningen Paraplyet i Malmö ansöker om organisationsstöd för
verksamhetsåret 2018

FSN-2017-152
Sammanfattning

Föreningen Paraplyet är en sammanslutning av handikapporganisationer som är verksamma i
Malmö, ansöker om 967 tkr för verksamhetsåret 2018. Ansökt belopp avser huvudsakligen
lokal- och personalkostnader.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att bevilja 967 tkr till Föreningen Paraplyet utifrån i enlighet med förvaltningens förslag.
Jäv

På grund av jäv deltar ersättare Josefin Anselmsson Borg (M) inte i handläggning eller beslut i
detta ärende.

Särskilda yttranden

Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) och Eva-Christine Winqvist (M) avser
inkomma med ett särskilt yttrande. (Bilaga 4)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande. (Bilaga 5)
Beslutet skickas till

Föreningen Paraplyet i Malmö
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse FSN 171129 - Föreningen Paraplyet
Ansökan om organisationsstöd 2018 från föreningen Paraplyet
Verksamhetsberättelse 2016 Paraplyet
Årsmötesprotokoll Paraplyet
Budgetplan Paraplyet 2018+ verksamhetsplan 2018
Intyg organisationsbidrag Paraplyet
Konstitueringsprotokoll Paraplyet
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§

102

Funktionsnedsättning och deltagande i demokratiprocessen

FSN-2017-777
Sammanfattning

Personer med funktionsnedsättning är i lägre grad delaktiga i demokratin än den svenska
befolkningen i övrigt, man röstar i lägre utsträckning och är underrepresenterade i de
folkvalda församlingarna. I ärendet redogörs och problematiseras kring främjande och
förhindrande faktorer för valdeltagande i Sverige för personer med funktionsnedsättning och
hur Malmö stad och funktionsstödsförvaltningen arbetar för att främja demokratideltagandet
för dessa grupper.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen, samt
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta att utveckla sitt arbete med att främja
demokratideltagande för personer med funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 171129 - Demokrati och funktionsnedsättning
Rapport Demokrati och funktionsnedsättning
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§

103

Inkomna och utgående skrivelser

Sammanfattning

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens sammanträde
2017-09-27.
Inkommit från Kommunstyrelsen
• Förslag om Malmö stads kostverksamheter, med remissynpunkter. [STK-2015-940]
• Lokalförsörjningsplan 2018-2015 [STK-2017-838]
• Godkännande av hyresavtal samt avrop av medel för planerad gruppbostad enligt LSS, med
integrerad skola, Bolmörten 9 [STK-2017-1027]
• Beslut om finansiering av omstruktureringskostnader 2017 avseende
funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden [STK-2017-174]
Inkommit från andra förvaltningar
• Rapportering icke verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2018 [FSN-2017-690]
• Yttrande från LiMa angående fastigheten Spiran 1 [FSN-2017-460]
Utgående från funktionsstödsförvaltningen
• Yttrande kring förvaltningsremiss gällande arkivhandboken [KN-2017-3708]
Inspektionen för vård och omsorg
• Mottagen och nedlagd anmälan enligt lex Sarah [FSN-2017-663]
Socialstyrelsen
• Meddelandeblad om Personligt ombud, Malmö [FSN-2017-691]
Övrigt
• Anonymt brev angående personligt ombudsverksamheten i Malmö
• Förfrågan från föreningen Unga i grunden
Beslut

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

104

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 nämndens ordförande, vice ordförande eller arbetsutskott
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2017-11-15
Beslut fattade av ekonomichef
• Beslut om avskrivningar av fodringar
Beslut fattade på funktionsstödsförvaltningen
• Beslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL mellan 171001 och 171031
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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§

105

Funktionsstödsnämndens målarbete 2018

FSN-2017-813
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden fortsätter arbetet med målarbetet 2018 som inleddes på nämndens
heldag i september, denna gång med huvudfokus på målområde 7 till 9. Målen ska,
tillsammans med resten av funktionsstödsnämndens budget 2018, fastställas på nämndens
januarisammanträde. På decembersammanträdet kommer samtliga förslag till nämndsmål och
indikatorer gås igenom inför beslut i januari 2018.
Beslut

Inga beslut tas i ärendet utan punkten utgör endast ett diskussionstillfälle inför nämndens
beslut i januari 2018.

Beslutsunderlag



Diskussionsunderlag
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§

106

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Sedan den 1 september ingår Malmö stad i ett nytt samarbetsavtal (Hälso- och sjukvårdsavtal)
med Region Skåne kring hur ansvaret och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska se ut
framöver. Funktionsstödsförvaltningen utvärderar, tillsammans med hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen, det nya avtalet med fokus på bland annat anhörigperspektiv, den
fortsatta bristen på sjuksköterskor samt utifrån riskanalyser som förvaltningarna gjort i
samband med omorganisationen den 1 maj 2017.
Arbetet med att utveckla och stärka förvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation
fortsätter. Förvaltningen har sedan omorganisationen anställt ett flertal sjuksköterskor men
kommer även att behöva se över/förlänga andra typer av avtal för att säkra bemanningen
under kvällar och helger.
Funktionsstödsförvaltningen ingår, tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen
och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, i ett samverkansavtal med Malmö högskola.
Samverkansområdena är verksamhetsförlagd utbildning, utvecklings- och utvärderingsavtal
samt kompentensutveckling och forskning mot social hållbarhet och hälsa.
Martina Takter arbetar som närståendekoordinator på funktionsstödsförvaltningen och
ansvarar för det strategiska arbetet med stöd till anhöriga inom socialtjänsten, LSS och vård
och omsorgsområdet. I november försvarade hon sin licentiatavhandling Vem är den
enskilde i gemensamt hem? En studie om hur biståndshandläggare förhåller sig till anhörigas
möjligheter till frivillighet, autonomi och personlig integritet vid Malmö högskola. Under
nästa år kommer Takter att följa utvecklingen av utökad sjukvård i ordinärt boende ur ett
anhörigperspektiv och anhörigas upplevelser av kvalitet, trygghet, nytta och konsekvenserna
av ett nytt arbetssätt.
Larsson informerar vidare kring två pågående utredningar vid funktionsstödsförvaltningen.
Dels en utredning kring konsekvenserna av beviljandet av korta insatser från
Försäkringskassan och hur förvaltningen kan arbeta så att dessa insatser kan planeras
tillsammans med andra typer av insatser, inte minst ur anställningsperspektiv. Dels en
översyn av förvaltningens insatser riktade mot barn och hur barnperspektivet kan stärkas i
våra verksamheter.
Malmö stad uppmärksammar årligen goda exempel på chefer som tillsammans med sina
medarbetare har utvecklat verksamheten till nytta för malmöborna Till Årets ledare i Malmö
stad utsågs 2017 enhetschef Lisa Lannerud som arbetar på funktionsstödsförvaltningen,
avdelningen myndighet och socialpsykiatri.
Avslutningsvis påmindes nämnden om att dialogen kring målarbetet 2018, som inleddes på
nämndens heldag i september, fortsätter på decembersammanträdet. På
decembersammanträdet presenteras förslagen på mål och indikatorer. Ytterligare förslag från
politikens sida behöver därför inkomma skriftligt inför decembersammanträdet. Målen ska,
tillsammans med resten av funktionsstödsnämndens budget 2018, fastställas på nämndens
januarisammanträde.

Bilaga 1 - FSN 171129 §94

Reservation

Funktionsstödsförvaltningen 2017-11-29
Ärende: 4: STK-2017-762

Ansökan om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt
2018

Vi Sverigedemokrater noterar att dagens protokoll visar ett ärende, FSN-2017-858.
Detta ärende visar en utfallsprognos i röda/negativa siffror. Med tanke på den ytterst
dåliga prognosen kan inte vi Sverigedemokrater se att medel ska utbetalas till insatser annat än till kärnverksamheten inom Malmö. Det är stora summor det gäller och
de summorna kunde användas bättre för att fylla upp olika luckor i kärnverksamheten.
Även om vi talar om ”olika börsar” pengarna kommer ifrån så är det ändå medborgarens skattepengar vi talar om.
Sen är vi även yttersta tacksamma om inte endast %-satsen presenteras i underlaget. Vi är tacksamma för att få veta totala underlaget för procentsatsen.
Med anledning av ovan reserverar vi Sverigedemokrater oss mot beslutet.

________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga 2 - FSN 171129 §96

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

Hyreskontrakt gällande satellitbostäder enligt LSS, Bandkniven 1

Vi Sverigedemokrater vill ha konkreta ekonomiska uppgörelser.
Vi vill att +-10 % helt ska tas bort vid alla uppgörelser, samt att ekonomiskt försvarbara byggnader ska uppföras.
Malmöbornas skattekronor ska respekteras och hanteras på ett värdigt och respektfullt sätt. Det göres inte med luddigheten och nonchalansen i %-satser.

________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga 3 - FSN 171129 §97

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2017-11-29
Ärende:7: FSN-2017-858

Utfallsprognos 2 2017

Återigen ser vi Sverigedemokrater en prognos som visar den styrande minoritetens
oförmåga att sköta Malmös finanser.
Detta ärende visar en utfallsprognos i röda/negativa siffror. Är det verkligen sunt förnuft att då lägga drygt 2 miljoner på det som är utanför kärnverksamheten såsom i
tidigare ärende idag? (STK-2017-762)
Vi Sverigedemokrater anser att skattemedlen ska användas och hanteras med respekt för enskilda medborgare. Vi vill rekommendera den Sverigedemokratiska budgeten, vilken till skillnad från den styrande minoritetens är i balans

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga 4 - FSN 171129 §101

Bilaga 5 - FSN 171129 §101

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2017-11-29
Ärende:6: FSN-2017-152

Föreningen Paraplyet i Malmö ansöker om organisationsstöd för verksamhetsåret 2018

Vi Sverigedemokrater anser att Paraplyet givetvis ska få stöd men det räcker inte fullt
ut. Paraplyet är en organisation med nio funktionshinderföreningar och åtta kansli.
Verksamheten har stort behov av att Malmö stad tänker om för att få använda sina
befintliga lokaler fullt ut.
En stor sal finns i byggnaden som man otroligt nog inte får använda. Detta dels på
grund av okunskap i planeringen och att området klassas som industriområde. Detta
är också en sanning med modifikation då det byggs både skola och flerfamiljshus i
närheten.
Eftersom Malmö stad förhindrar användandet av denna sal behöver man bygga om.
Paraplyet bör beviljas ytterligare medel och då för att förlänga rummet ”Gripen.” Då
går det att använda som substitut för den stora salen.

Kan det vara så att den styrande minoriteten gått i stå eller är det en principfråga?

________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)

