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§

107

LSS i praktiken - Om konsten att tillhöra

Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutade under sitt konstituerande sammanträde (2017-05-02) att
man skulle anordna ett antal initiala utbildningsinsatser för nämndens ledamöter och
ersättare.
Vid decembersammanträde besöker förvaltningens forsknings- och utvecklingskoordinator
Petra Björne (fil dr i kognitionsvetenskap), nämnden för att prata om LSS i praktiken - Om
konsten att tillhöra.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
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§

108

Funktionsstödsförvaltningens resultat i medarbetarenkäten 2017

FSN-2017-948
Sammanfattning

Malmö stad genomför årligen en stadsgemensam medarbetarenkät.
Funktionsstödsförvaltningens svarsfrekvens för 2017 är 81 % (Malmö stads snitt ligger på 83
%) och förvaltningens HME (Hållbart medarbetarengagemang) är 78,6 jämfört med Malmö
stads snitt på 79,2. Funktionsstödsförvaltningen ligger högre än snittet gällande styrning och
ledning och något lägre gällande utvecklingsmöjligheter.
Förvaltningens chefer har fått resultaten av medarbetarenkäten nedbrutna för sina respektive
ansvarsområden och påbörjar nu sitt systematiska förbättringsarbete. Varje arbetsplats ska
arbeta vidare med resultatet och de eventuella förbättringsåtgärder som behöver göras.
Arbete sker i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och
personalorganisationer/skyddsombud.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
Särskilda yttranden

Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) och Eva-Christine Winqvist (M) avser
inkomma med ett särskilt yttrande. (Bilaga 1)
Lisbeth Persson Ekström (SD), och Stefan Claesson (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande. (Bilaga 2)

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 171218 - Medarbetarenkät 2017
Presentation av resultat Medarbetarenkät 2017
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§

109

Remiss Översyn av Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad
samt Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

FSN-2017-569
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslår att Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad samt
Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad, inklusive de båda planernas tillhörande inriktningsoch effektmål, ska upphävas. Funktionsstödsförvaltningen är positiv till det föreslagna
beslutet om upphävande och har tagit fram ett förslag till yttrande.
I yttrandet beskrivs hur funktionsstödsnämnden avser arbeta för att säkerställa att
lagstiftningens intentioner avseende skäliga levnadsvillkor enligt socialtjänstlagen (2001:453)
samt goda levnadsvillkor enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade kommer att förverkligas i det fall planerna upphör. I yttrandet beskrivs
också grunderna i funktionsstödsnämndens styr- och ledningssystem som syftar till att säkra
verksamhetsstyrning och ett systematiskt kvalitetsarbete i förhållande till bland annat
lagstiftningen.
Funktionsstödsförvaltningen har i förslaget om yttrande även beskrivit hur
funktionsstödsnämnden avser att arbeta för att säkerställa samverkan kring de Malmöbor
som har behov av insatser från mer än en nämnd, samt hur behovet av ett utökat samarbete
mellan funktionsstödsnämnden och andra nämnder ser ut.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna yttrandet till kommunstyrelsen i enlighet med funktionsstödsförvaltningens
förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 171218 - Översyn av Plan för vård- och omsorgsverksamhet
samt Plan för LSS-verksamheten
Yttrande FSN - Översyn av Plan för vård- och omsorgsverksamheten samt Plan för
LSS-verksamheten
Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad
Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad
Följebrev Översyn av Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad samt Plan
för LSS-verksamheten i Malmö stad
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§

110

Styr- och ledningssystem funktionsstödsförvaltningen

FSN-2017-798
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram ett förslag till styr- och ledningssystem som anger
hur förvaltningen ska arbeta för att säkra kvaliteten i verksamheten. Styr- och
ledningssystemet består framförallt av tre övergripande processer: mål- och budgetprocessen,
intern kontroll samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till Styr- och ledningssystem.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 171218 - Styr- och ledningssystem
Styr och ledningssystem funktionsstödsförvaltningen
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§

111

Kompetensförsörjningsgap och -planer för funktionsstödsförvaltningen
2017

FSN-2017-469
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att senast 171231 redovisa
kompetensförsörjningsgap, kompetensmål och kompetensförsörjningsplaner. Syftet är att få
en samlad bild av kompetensen både på kort och på lång sikt för att lösa
kompetensutmaningar och möta Malmöbornas behov.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna föreliggande rapport avseende kompetensförsörjningsgap och -planer för
funktionsstödsförvaltningen 2017,
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, samt
att ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med kompetensförsörjning
utifrån i ärendet bilagda handlingsplaner.
Särskilda yttranden

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva-Christine Winqvist (M) samt Roko Kursar (L) avser
inkomma med ett särskilt yttrande. (Bilaga 3)
Carin Gustafsson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande. (Bilaga 4)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänstskrivelse FSN171218 - Kompetensförsörjningsgap och -planer
Rapport kompetensförsörjning
Bilaga 1 Kompetensanalyser
Bilaga 2 Kompetensförsörjningsplan 2017
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§

112

Handlingsplan Minskad sjukfrånvaro 2018-2019

FSN-2017-781
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen vill minska sjukfrånvaron och skapa ett hållbart arbetsliv för alla
medarbetare. Funktionsstödsförvaltningen har en dryg procentdel högre sjukfrånvaron än
Malmö stad totalt sett. I föreliggande handlingsplan för minskad sjukfrånvaro definieras ett
mål gällande långtidssjukfrånvaron och ett mål gällande korttidsfrånvaron. Vidare beskrivs
förebyggande och kartläggande insatser och aktiva åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
Handlingsplanen och tillhörande bilagor utgör också ett led i uppföljning kring arbetsmiljön
med anledning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2017/2018.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till funktionsstödsförvaltningen.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på:

att som kartläggande insats i Handlingsplanen lägga in: Kartläggning av "Utlåtande från arbetsgivare",

detta i syfte att kunna redovisa hur många procent av funktionsstödsförvaltningens sjukskrivna medarbetare
blir av arbetsgivaren erbjudna anpassade eller andra tillfälliga arbetsuppgifter efter 90 dagars sjukskrivning.
Roko Kursar (L) yrkar vidare på:

att återremittera redovisningen avseende sjukfrånvarostatistik för att statistiken även ska redovisa hur många
av funktionsstödsförvaltningens medarbetare som är sjukskrivna mellan 91-180 dagar.
Ajournering

Mötet ajourneras i fem minuter.
Yrkanden (forts.)

Ordförande yrkar på att nämnden ska återremittera ärendet i sin helhet för att ge
förvaltningen möjlighet att bereda ärendet utifrån Kursars (L) yrkanden.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande om återremittering.
Beslutsgång

9

Ordförande finner att det enbart återstår ett förslag till beslut och att nämnden därmed
beslutar att återremittera ärendet i sin helhet för att ge förvaltningen möjlighet att bereda
ärendet utifrån Kursars (L) yrkanden.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 171218 - Minskad sjukfrånvaro 2018-2019
Handlingsplan minskad sjukfrånvaro 2018-2019
Sjukfrånvarostatistik tertial 2
Tillbud och arbetsskador tertial 2

10

§

113

Utredning från överförmyndarnämnden om möjligheten att inrätta en
sektion för ställföreträdare

FSN-2017-654
Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har tillfrågat funktionsstödsnämnden om denna, under
förutsättning att sektionen för ställföreträdare är fullt finansierad, är villig att organisatoriskt
inordna sektion för ställföreträdare/förvaltarenhet inom funktionsstödsförvaltningen.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ställa sig villig till att inrätta en sektion för ställföreträdare/förvaltarenhet inom
funktionsstödsförvaltningen under förutsättning att funktionsstödsförvaltningen tillsammans
med arbetsmarknads- och socialförvaltningen vidare utreder och kommer överens om
finansiering och uppdrag för sektionen/enheten, samt
att funktionsstödsnämnden ska vara befriad från det ekonomiska resultatansvaret för
sektionen för ställföreträdare/förvaltarenheten.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD), och Stefan Claesson (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande. (Bilaga 5)
Beslutet skickas till

Överförmyndarnämnden
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§

114

Funktionsstödsnämndens målarbete 2018

FSN-2017-813
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden fortsätter på decembersammanträdet arbetet med målarbetet 2018
som inleddes på nämndens heldag i september. Inledningsvis gås målområde 7 till 9 igenom,
därefter resterande målområden, nämndsmål och indikatorer. Utifrån nämndens diskussioner
har vissa förändringar gjorts i nämndsmålen. Arbete pågår fortfarande med vissa indikatorer
och målvärden. Målen ska, tillsammans med resten av funktionsstödsnämndens budget 2018,
fastställas på nämndens januarisammanträde.
Beslut

Diskussionsärende. Beslut kring nämndmål tas i januari 2018 tillsammans med budget 2018.

Beslutsunderlag




[Utkast till] Nämndsbudget 2018 inför FSN 171218 - enbart målarbetet
Arbets-/Diskussionsunderlag
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§

115

Rapport avseende stimulansmedel inom området psykisk hälsa "Uppdrag
psykisk hälsa” år 2017

FSN-2017-827
Sammanfattning

Rapportering avseende det socialpsykiatriska utvecklingsarbetet i arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen under 2017 inom ramen för Stöd till
riktade insatser inom området psykisk hälsa.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna rapporten och överlämna till arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
funktionsstödsförvaltningen för kännedom.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 171218 - Rapport avseende stimulansmedel inom området
psykisk hälsa
Överenskommelse-psykisk-hälsa-2017
Rapportering avseende stimulansmedel inom området psykisk hälsa år 2017 samt
planering för 2018 ASF
Uppdrag psykisk hälsa 2017 års handlingsplan avseende år 2018
Sammanfattning av redovisning till socialstyrelsen 2017
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§

116

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

FSN-2017-97
Sammanfattning

Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) ska nämnden utse en
verksamhetschef som ansvarar för den verksamhet som lyder under lagen.
Verksamhetschefen representerar nämnden gällande hälso- och sjukvårdsfrågor och ansvarar
för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar
kostnadseffektivitet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar
att utse tillförordnad avdelningschef Lena Nyström till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 §
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) för verksamheten inom avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet från 2017-12-18 till och med 2018-01-14,
att omedelbart justera beslutet att utse Lena Nyström till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 §
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30),
att utse tillträdande avdelningschef Charlotte Widén Odder till verksamhetschef enligt 4 kap.
2 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) för verksamheten inom avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet från och med 2018-03-01, samt
att utse tillträdande avdelningschef Åsa Qvarsebo till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälsooch sjukvårdslagen (SFS 2017:30) för verksamheten inom avdelning LSS bostäder från och
med 2018-03-01.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 171218 - Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
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§

117

Inkomna och utgående skrivelser

Sammanfattning

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens sammanträde
2017-12-18.
Inkommit från kommunfullmäktige
• Budget 2018 med plan för åren 2019-2023 [STK-2017-192]
• Delårsrapport januari-augusti 2017 [STK-2017-191]
• Storstadsavtal i Sverigeförhandlingen [STK-2017-946]
• Valförslag och avsägelser [STK-2017-1204]
• Valförslag och avsägelser [STK-2017-1310]
Inkommit från stadskontoret/socialstyrelsen
• Remiss för kännedom – belopp för vård av utskrivningsklara patienter [FSN-2017-933]
Inkommit från Inspektionen för vård och omsorg
• Beslut gällande anmälan enligt lex Sarah. Ärendet avslutas [FSN-2017-464]
• Beslut gällande anmälan enligt lex Sarah. Ärendet avslutas [FSN-2017-622]
Finans- och hållbarhetsutskottet
• Tilldelning av stimulansmedel för 2017, tredje omgången [STK-2017-371]
Inkommit från Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
• Kvalitets- och avtalsuppföljning Nattsländan 2017-06-08 [HVO-2017-64]
Övriga inkomna skrivelser
• Nämndinitiativ från Liberalerna i funktionsstödsnämnden [FSN-2017-872]
Övrigt upprättat vid funktionsstödsförvaltningen
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 171116 [FSN-2017-126]
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 171207 [FSN-2017-126]
Beslut

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

118

Delegationsbeslut

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. 35 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson (så kallad delegering). De
beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som
fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.
Anmälda delegationsbeslut inför nämndens sammanträde 171218
Beslut fattade av nämndens ordförande, vice ordförande eller arbetsutskott
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2017-12-06
• Beslut gällande anställning av avdelningschef CWO [FSN-2017-895]
• Beslut gällande anställning av avdelningschef ÅQ [FSN-2017-896]
• Inrättande av två nya befattningar, stödassistent till Natteamet [FSN-2017-944]
Beslut fattade på funktionsstödsförvaltningen
• Beslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL mellan 171101 och 171130 [FSN-2017148]
Beslut

Funktionsstödsnämnden föreslås besluta
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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§

119

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningschef Annelie Larsson informerar om att förvaltningen rekryterat två
avdelningschefer, Lotta Widén Odder för avledningen stöd, hälsa och daglig verksamhet och
Åsa Qvarsebo för avdelningen LSS bostäder. Båda påbörjar sina avdelningschefsuppdrag i
början av 2018.
Larsson tackade avslutningsvis nämndens ledamöter och ersättare för sitt arbete under året
och önskade samtliga en god jul och gott nytt år.

Bilaga 01 - FSN 171218, §108

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2017-12-18
Funktionsstödsförvaltningens resultat i medarbetarenkäten 2017
§ 3 FSN-2017-948
Liberalerna och Moderaterna i funktionsstödsnämnden ser med oro på att både funktionsstödsförvaltningens svarsfrekvens och HME (Hållbart medarbetarengagemang) för 2017 är lägre
jämfört med Malmö stads snitt. Vi förväntar oss att förvaltningen vidtar adekvata åtgärder för att
säkerställa att både svarsfrekvensen och HME ökar i nästa medarbetarenkät.
För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att
stärka medarbetarengagemanget uppges det att HME-enkäten riktar in sig på områdena
motivation, ledarskap och styrning. Liberalerna och Moderaterna i funktionsstödsnämnden
välkomnar självfallet detta, men vi vill samtidigt även påpeka att funktionsstödsförvaltningen
borde ha kunnat ta fram egna kompletterande frågor i en sådan här medarbetarenkät, för att
identifiera fler viktiga områden där förbättringsåtgärder är nödvändiga.
Det är självfallet även nödvändigt och bra att förvaltningens chefer fått resultaten av
medarbetarenkäten nedbrutna för sina respektive ansvarsområden, så att de nu kan påbörja det
systematiska förbättringsarbetet. Liberalerna och Moderaterna i funktionsstödsnämnden anser
dock att resultaten av medarbetarenkäten även skulle ha redovisats nedbrutna för oss politiker i
funktionsstödsnämnden. Det är av största vikt att politiskt ansvariga får en så klar lägesbild som
möjligt.
Malmö 2017-12-18

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 02 - FSN 171218, §108

Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20171218
Ärende:3: STK-2017-948

Funktionsstödsförvaltningens resultat i medarbetarenkäten 2017

Att endast 53,4 % vet vad som förväntas i sitt eget arbete kan tyckas bekymmersamt.
Det innebär att inte ens 50 % känner till vilka förväntningar som finns i sitt eget arbete. Visserligen säger 34,9 % att de vet det ganska bra. Det innebär i så fall att
knappt 20% eller var femte medarbetare inte känner till totalen av sina arbetsuppgifter.
Att endast drygt hälften, 62,4%, haft lönesamtal genererar heller ingen sporre för de
anställda.
Det tycks finnas mycket att arbeta med för att förbättra situationen för de anställda
och därmed kanske minska lite på sjukfrånvaron.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström(SD)

Med instämmande av:
___________________________
Anna Isaksson (SD)

____________________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga 03 - FSN 171218, §111

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2017-12-18
§6: Kompetensförsörjningsgap och -planer för FSF 2017
FSN 2017-469
Rapporten om kompetensförsörjningsgap och planer med tillhörande bilagor är ett gediget
och transparent dokument som beskriver läget inom kompetensområdet både på kort och lång
sikt.
Enligt rapporten har förvaltningen genomfört och genomför en hel del åtgärder för att
säkerställa och höja kompetensen av olika arbetskategorier.
Moderater och Liberaler anser dock att det återstår mycket arbete för att uppnå de mål som
Malmö stad har för medborgarna. I rapporten på sida 10 kan man utläsa att det finns behov i
samtliga områden inom kompetensförsörjningsplanen. Till exempel:
inom området attrahera: behov att kartlägga hur vi kan attrahera medarbetare,
inom området rekrytera: behov att utreda hur vi kan rekrytera medarbetare med rätt
kompetens,
inom området introducera: behov att skapa/utveckla introduktionsprogram,
inom området utveckla och motivera: behov att göra inventering av utbildningsbehov, tydliga
yrkesroller och utveckla administrativt stöd,
inom området avsluta: behov att utveckla arbetet med avgångssamtal, analysera och ta tillvara
resultatet av genomförda samtal.
Vidare anser Moderater och Liberaler att det brister i arbetet med kompetensutveckling för
många arbetskategorier när den önskade förflyttningen från kompetensnivå viss till god, från
god till hög samt från hög till mycket hög har ännu inte nått målet som framgår av Bilaga 2,
sida 2 och 3. Kompetensgapets riskanalys för sektionschefer LSS, som anges i samma bilaga,
sida 5 och 6, visar att det kvalitativa och kvantitativa gapet båda på kort och lång sikt bedöms
kunna innebära allvarlig risk för uppdragets utförande, måluppfyllelse samt arbetsmiljön.
Moderater och Liberaler vill understryka vikten av det närvarande ledarskapet för framförallt
sektionschefer inom LSS. Som chef för två boenden bör en sektionschef kunna tjänstgöra t.ex.
en dag/vecka i vardera boende. På så sätt kan sektionschefen handleda sina medarbetare på
plats och bekanta sig med brukarna och deras beteenden.
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I bilaga 1 uppskattar man att det finns ett kompetensförsörjningsgap om 19 sektionschefer och
60 stödpedagoger med den lägsta kompetensnivå (viss). Man kan undra varför förvaltningen
vill anställa dessa medarbetare som skall hantera enklare arbetsuppgifter med handledning
och vem skall handleda dem. Man bör bredda rekryteringsfältet för sektionschefer och
anställa t.ex. ekonomer, beteendevetare och jurister med arbetserfarenhet istället för att
rekrytera nyexaminerade socionomer.
Med anledning av ovanstående väljer vi att avge ett särskilt yttrande:

Per Göran Wiberg (M)

Gharib Sayed Aly (M)

Eva-Christine Winqvist (M)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av:
Karin Granér (L)

Hans Banke (M)

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2017-12-18
Ärende: 08: FSN-2017-654

Utredning från överförmyndarnämnden om möjligheten att
inrätta en sektion för ställföreträdare
Vi Sverigedemokrater instämmer i utredningens förslag men svårigheten att finna
lämpliga, villiga kandidater måste vara enorm.
En anledning till det kraftigt ökade behovet av gode män och ställföreträdare är som
framgår i förvaltarenhetens utredning, den stora ökningen av ensamkommande.
En grupp som ofta innebär stora kommunikationssvårigheter vad gäller språk och
kultur.
Denna grupp innefattar enligt andra utredningar ett stort antal myndiga personer.
Därför anser vi Sverigedemokrater att vi måste införa obligatorisk ålderskontroll för
hela gruppen ensamkommande.

___________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Med instämmande av:

___________________________
Anna Isaksson (SD)

_______________________
Stefan Claesson (SD)

