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§

1

Nämndsbudget 2018 - Funktionsstödsnämnden

FSN-2017-963
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsbudget 2018 för
funktionsstödsnämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden gör följande tillägg i nämndsbudget 2018:
Funktionsstödsnämnden vill under 2018 använda höjd habiliteringsersättning som ett sätt att stimulera
deltagande i daglig verksamhet.
Funktionsstödsförvaltningen ska under 2018 tillhandahålla åtta platser inom den egna förvaltningen till
förfogande för Arbetsförmedlingen. Dessa platser ska vara riktade till brukare inom daglig verksamhet som
kan vara aktuella för ordinarie arbetsmarknad och anställningsstöd.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner med dessa tillägg föreslagen nämndsbudget 2018.
Yrkanden (omgång 1)

Carin Gustafsson (V) yrkar på att funktionsstödsnämnden ska skicka tillbaka (återremittera)
föreslagen nämndsbudget för 2018 till funktionsstödsförvaltningen för förtydliganden.
Ordförande yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande yrkar på att följande tillägg görs i nämndsbudget 2018:
Funktionsstödsnämnden vill under 2018 använda höjd habiliteringsersättning som ett sätt att stimulera
deltagande i daglig verksamhet.
Roko Kursar (L) yrkar, med instämmande av Göran Wiberg (M) och Lisbeth Persson
Ekström (SD), på att nämnden ska göra följande tillägg i nämndsbudget 2018:
Funktionsstödsnämnden ska under 2018 höja habiliteringsersättningen från fyra till åtta kronor per timme.
Andreas Konstantinidis (S) yrkar avslag på Kursars (L) tilläggsyrkande om en
fastställd höjning av habiliteringsersättningen under 2018 från fyra till åtta kronor per timme.
Roko Kursar (L) yrkar, med instämmande av Göran Wiberg (M), på att nämnden ska göra
följande tillägg i nämndsbudget 2018:
Funktionsstödsförvaltningen ska under 2018 tillhandahålla åtta platser inom den egna förvaltningen till
förfogande för Arbetsförmedlingen riktade till brukare inom daglig verksamhet som kan vara aktuella för
ordinarie arbetsmarknad och anställningsstöd.
Ordförande yrkar bifall till Kursars (L) tilläggsyrkande om att om tillhandahålla åtta platser
för brukare inom daglig verksamhet.

Roko Kursar (L) yrkar, med instämmande av Göran Wiberg (M), på att nämnden ska göra
följande tillägg i nämndsbudget 2018:
Funktionsstödsnämnden ska under 2018, efter godkännande från kommunstyrelsen, tillsätta och finansiera
anställningen av en tillgänglighetssamordnare knuten till stadskontoret, med ett kommuncentralt mandat att
samordna samtliga tillgänglighetsfrågor i Malmö stad.
Ordförande yrkar avslag på Kursars (L) tilläggsyrkande kring finansiering av en
tillgänglighetssamordnare knuten till stadskontoret.
Gharib Aly (M) yrkar på att förvaltningen (under målområde 7) ska ges i uppdrag ta fram en
ett åtagande med fokus på målgruppens möjligheter till delaktighet i fritid- och kulturliv med
fokus på idrott.
Ordförande yrkar avslag på Alys (M) tilläggsyrkande om att ge förvaltningens i uppdrag att ta
fram ett ytterligare åtagande kring delaktighet i stadens fritid- och kulturliv.
Ajournering

Sammanträdet avbryts (ajourneras) i cirka 10 minuter för överläggning.
Beslutsgång (omgång 1)

Ordförande börjar med att ställa Gustafssons (V) yrkande om återremiss mot ordförandes
yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Efter att ha ställt de båda
förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Ordförande finner därefter att en enig nämnd beslutar att i nämndsbudget 2018 göra
följande tillägg:
Funktionsstödsnämnden vill under 2018 använda höjd habiliteringsersättning som ett sätt att stimulera
deltagande i daglig verksamhet.
Ordförande ställer därefter Kursars (L) tilläggsyrkande om att höja habiliteringsersättningen
från fyra till åtta kronor per timme mot Konstantinidis (S) avslagsyrkande till förslaget. Efter
att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
avslå Kursars (L) tilläggsyrkande.
Omröstning

Roko Kursar (L) begär omröstning (votering) kring förslaget om höjd habiliteringsersättning
från fyra till åtta kronor per timme i nämndbudget 2018.
Vid omröstningen utgör bifall till Kursars (L) tilläggsyrkande förslag A och avslag till
detsamma förslag B.
I omröstningen får förslag A 6 röster och förslag B 6 röster. En (1) ledamot (Carin Gustafsson,
V) avstod ifrån att rösta. Vid lika röstetal har ordföranden (KL 56 §) utslagsröst. Ordförande
röstar på förslag B och finner därmed att nämnden beslutar att avslå Kursars (L)
tilläggsyrkande om att höja habiliteringsersättningen från fyra till åtta kronor per timme.
(Omröstningsresultat, se bilaga 1).

Ordförande finner därefter att en enig nämnd beslutar att i nämndsbudget 2018 göra följande
tillägg: Funktionsstödsförvaltningen ska under 2018 tillhandahålla åtta platser inom den egna förvaltningen
till förfogande för Arbetsförmedlingen riktade till brukare inom daglig verksamhet som kan vara aktuella för
ordinarie arbetsmarknad och anställningsstöd.
Ordförande ställer därefter Kursars (L) tilläggsyrkande om att funktionsstödsnämnden under
2018, efter godkännande från kommunstyrelsen, ska tillsätta och finansiera en
tillgänglighetssamordnare knuten till stadskontoret mot ordförandes avslagsyrkande till
förslaget. Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden
beslutar att avslå Kursars (L) tilläggsyrkande att under 2018 tillsätta och finansiera en
tillgänglighetssamordnare knuten till stadskontoret.
Omröstning:

Roko Kursar (L) begär omröstning (votering) kring förslaget om att funktionsstödsnämnden
ska tillsätta och finansiera en tillgänglighetssamordnare knuten till stadskontoret.
Vid omröstningen utgör bifall till Kursars (L) tilläggsyrkande förslag A och avslag till
detsamma förslag B.
I omröstningen får förslag A fyra röster och förslag B åtta röster. En (1) ledamot (Carin
Gustafsson, V) avstod ifrån att rösta. Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att
avslå Kursars (L) tilläggsyrkande kring tillsättande och finansiering av en
tillgänglighetssamordnare knuten till stadskontoret (Omröstningsresultat, se bilaga 2).
Ordförande ställer därefter Alys (M) tilläggsyrkande om att uppdra förvaltningen att ta fram
ytterligare ett åtagande under målområde 7 kring delaktighet i stadens fritid- och kulturliv
med fokus på idrott mot ordförandes avslagsyrkande till förslaget. Efter att ha ställt förslagen
motvarandra finner ordförande att nämnden beslutar att avslå Alys (M) tilläggsyrkande.
Yrkanden (omgång 2)

Roko Kursar (L) och Göran Wiberg (M) yrkar avslutningsvis avslag på föreliggande förslag
till nämndsbudget 2018 till förmån för en nämndsbudget inklusive de tillägg som
Moderaterna och Liberalerna yrkat på i ärendet.
Ordförande yrkar på att nämnden, med de på sammanträdet framröstade tilläggen, godkänner
föreslagen nämndsbudget 2018.
Beslutsgång (omgång 2)

Ordförande finner att det återstår två förslag till beslut. Dels att funktionsstödsnämnden, med
de på sammanträdet framröstade tilläggen, godkänner föreslagen nämndsbudget 2018, dels
Kursars (L) och Wibergs (M) avslagsyrkande till förmån för en nämndsbudget inklusive de
tillägg som Moderaterna och Liberalerna yrkat på i ärendet.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
godkänna föreslagen nämndsbudget 2018 med de på sammanträdet framröstade tilläggen.

Reservationer och särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot att ärendet avgörs vid dagens sammanträde och
inte, som Vänsterpariet yrkade, skickades tillbaka (återremitterades) till
funktionsstödsförvaltningen för förtydliganden. (se Bilaga 3)
Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) Eva-Christine Winqvist (M) reserverar
sig mot beslutet. (Bilaga 4)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 5)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180124 - Nämndsbudget 2018 - Funktionsstödsnämnden
Nämndsbudget 2018 - Funktionsstödsnämnden

§

2

Internkontrollplan 2018

FSN-2017-854
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden tar årligen fram en plan för intern kontroll. Internkontrollplanen är
framtagen utifrån riskanalyser som genomförts på respektive avdelning i
funktionsstödsförvaltningen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Internkontrollplan 2018.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180124 - Internkontrollplan 2018
Internkontrollplan FSN 2018
Risklista FSF 2018

§

3

Remiss Motion om praktikplatser åt funktionshindrade

FSN-2017-489
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har uppdragits av
stadskontoret att avge yttrande avseende motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M)
ställd till kommunfullmäktige. Motionärerna önskar öka möjligheterna för personer med
funktionsnedsättningar att komma ut i praktik på arbetsmarknaden.
Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och anser därmed motionen
besvarad.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar, med instämmande av Roko Kursar (L), på att
funktionsstödsnämnden i sitt yttrande ska bifalla motionen och därmed föreslå
kommunfullmäktige att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att via praktik
Malmö skaffa praktikplatser åt funktionshindrade i sådan utsträckning av det täcker
efterfrågan.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag och därmed anse motionen besvarad.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag till
yttrande, dels Wibergs (M) yrkande att funktionsstödsnämnden istället ska bifalla förslaget i
motionen. Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden
godkänner förvaltningens föreslagna yttrande och därmed anser motionen besvarad.
Reservationer

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande i ärendet.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180124 - Motion om praktikplatser till personer med
funktionsnedsättningar
Yttrande kring motion om praktikplatser FSN och ASN
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M)) om praktikplatser åt
funktionshindrade
Följebrev Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om praktikplatser åt
funktionshindrade

§

4

Nämndsinitiativ från Liberalerna i funktionsstödsnämnden gällande
sexuella trakasserier inom nämndens ansvarsområde

FSN-2017-872
Sammanfattning

Roko Kursar (L) har inkommit med ett nämndinitiativ gällande förekomsten av sexuella
trakasserier mot brukare i Malmö stad samt behovet att tar fram en handlingsplan för att
motverka all förekomst av sexuella trakasserier mot brukare och anställda. Förvaltningen har i
sin beredning av ärendet inventerat nuvarande verksamhet som bedrivs för att motverka
förekomsten av trakasserier samt vilka handlingsplaner för att motverka trakasserier som
redan finns.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden skickar tillbaka (återremitterar) ärendet till
funktionsstödsförvaltningen med uppdrag att förtydliga förvaltningens förarbete.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att ärendet ska skickas tillbaka (återremitteras) till
funktionsstödsförvaltningen med uppdrag att förtydliga förvaltningens förarbete.
Ordförande yrkar bifall till Kursars (L) yrkande om att ärendet ska skickas tillbaka
(återremitteras) till funktionsstödsförvaltningen.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse FSN 180124 - Nämndsinitiativ Liberalerna
Plan för våld i nära relation inom funktionsstödsförvaltningen
Rutiner för personal som möter äldre personer eller personer med
funktionsnedsättning som utsätts för våld nära relationer
Rutin för chefer och HR - utredning vid kränkande särbehandling trakasserier
Malmö stads riktlinjer mot kränkande särbehandling och trakasserier
Utdrag komin - Nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling
Nämndsinitiativ från Liberalerna i funktionsstödsnämnden

§
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Hyreskontrakt gällande gruppbostad enligt LSS, Krubban 1

FSN-2017-1003
Sammanfattning

Kontraktet gäller en ny gruppbostad med sex lägenheter. Den är belägen på en fristående
tomt i Jägersro villastad. Enligt aktuell tidplan beräknas inflyttning kunna ske under början på
2019. Gruppbostaden är för personer med lindrig/måttlig funktionsnedsättning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner hyresavtalet.
2. Funktionsstödsnämnden uppdrar nämndens ordförande att underteckna avtalet.
Reservationer

Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) och Eva-Christine Winqvist (M)
reserverar sig mot beslutet på grund av att det i ärendet framkommer att en justering på hyran
på +/- 10 % kan komma att ske beroende på den slutgiltiga investeringen.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180124 - Hyreskontrakt gällande Gruppbostad enligt LSS,
Krubban 1
Kontrakt krubban 1
Flygfoto krubban 1
Yttrande Krubban 1

§
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Nybyggnation daglig verksamhet enligt LSS

FSN-2017-486
Sammanfattning

Daglig verksamhets prognosticerade nettoökning för 2018–2023 är 30-35 brukare per år.
Detta ställer extremt höga krav på anskaffning av nya lokaler. Av ökningen på ca 30 brukare
bedöms ca 8 brukare varje år ha ett omfattande stödbehov som ställer krav på hög
bemanning, specialkompetens och anpassade lokaler. Erfarenhetsmässigt är lokaler som går
att anpassa efter dessa krav mycket svåra att hitta. Behovet av en långsiktig utbyggnationsplan
har identifierats. En nybyggnationsprocess beräknas ta mellan 2-5 år.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
nybyggnation av daglig verksamhet.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180124 - Nybyggnation Daglig verksamhet
170816 Ritning

§

7

Status på övergripande utvecklingsprojekt på funktionsstödsförvaltningen

FSN-2017-932
Sammanfattning

Information och projektstatus om pågående övergripande utvecklingsprojekt på
funktionsstödsförvaltningen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180124 - Status övergripande utvecklingsprojekt
Presentation kring status för utvecklingsprojekt till FSN 180124

§

8

Information avseende habiliteringsersättning i Malmö stad

FSN-2017-962
Sammanfattning

Utifrån uppdrag från funktionsstödsnämnden har funktionsstödsförvaltningen genomfört en
kortare utredning av habiliteringsersättningen i Malmö. Denna redogörelse innefattar en
beskrivning av habiliteringsersättningen generellt och i Malmö samt exempel från fyra andra
kommuner. I redogörelsen framgår också de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell
höjning av habiliteringsersättningen i Malmö stad.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) och Eva-Christine Winqvist (M) avser
inkomma med ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 6)
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse funktionsstödsnämnden 180124 information avseende
habiliteringsersättning i Malmö stad

§
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Delegationsbeslut

FSN-2018-36
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i
vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad
delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning.
Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska
rapporteras till nämnden.
Anmälda beslut 2018-01-24:
Beslut fattade av nämndens ordförande, vice ordförande eller arbetsutskott
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2017-12-18
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-01-11
• Ordförandebeslut tillförordnad förvaltningsdirektör 22/12/18 till 31/12/18, FSN-20171006
• Ordförandebeslut om individavtal avseende extern placering, FSN-2017-956
• Ordförandebeslut om individavtal avseende extern placering, FSN-2017-1013
• Beslut om utrangering av anläggningar, FSN-2018-37
Beslut fattade på funktionsstödsförvaltningen
• Delegationsbeslut personal (p. 15): Tjänstetillsättningar 20117, t.o.m. kvartal 4
• Delegationsbeslut personal (p. 16.4) Avgångsvederlag 2017, t.o.m. kvartal 4
• Delegationsbeslut personal (p. 18.1) Skriftliga varningar 20017, t.o.m. kvartal 4
• Beslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL mellan 171201 och 171231
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag



Anmälda beslut fattade per delegation

§

10

Inkomna och utgående skrivelser

FSN-2018-38
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens sammanträde 2018-01-24:
Inkommit från Kommunstyrelsen
• KS beslut §394 Begäran om kommunbidragsväxling mellan hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden [STK-2017-1363]
• KS beslut § 87 Utredning och inriktningsbeslut för HR-processen Anställning och lön
[STK-2017-822]
Inkommit från Arbetsmarknads- och socialnämnden
• Deluppföljning handlingsplan för arbetet med Sexuell hälsa 2016 [ASN-2017-2990]
Inkommit från Kommunfullmäktige
• KF Beslut §301 Valförslag och avsägelser [STK-2017-1483]
Inkommit från Statistiska centralbyrån
• Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2018, utfall - kommun
[FSN-2017-626]
Inkommit från Malmö högskola
• Avtal för samverkan mellan Malmö stad och Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö
högskola [FSN-2017-1026]
Övrigt från funktionsstödsförvaltningen
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 171221 [FSN-2017-126]
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 180111 [FSN-2017-976]
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av inkomna och utgående skrivelser.
Beslutsunderlag



Inkomna och utgående skrivelser

§
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Information från förvaltningen

FSN-2018-39
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Funktionsstödsförvaltningen arbetar med att ta fram en handlingsplan för arbetet med
personer som har ett utmanande beteende. Planen ska stödja och stärka förvaltningens
systematiska arbete och bland annat inkludera pedagogiskt ledarskap, studiecirklar ,
information och diskussioner kring skydds- och tvångsåtgärder, utveckling av arbetet kring
samordnad individuell plan (SIP), ett särskilt stödteam samt nätverk och samverkan med
andra parter såsom allmänpsykiatrin, andra liknande förvaltningar, akademien med flera.
Larsson informerar vidare kring de åtgärder som tas av förvaltningen innan en eventuell
uppsägning om någon anställd misskött sitt arbete. Återrapportering till nämnden sker via
delegationslistan.
Larsson informerar även kort kring de brottsmisstankar som riktats mot ett antal enskilda
aktörer som verkar inom personlig assistans, och berättar hur förvaltningen agerar som en
följd att detta. Hon lovar att återkomma till nämnden i ärendet när mer information
framkommer.
Larsson påminde avslutningsvis nämndens ledamöter och ersättare att sammanträde i
februari håller på hela dagen och där eftermiddagen kommer att handla om dialog inför
budgetarbetet 2019.

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Bilaga 1

Omröstningsresultat funktionsstödsnämnden 180124 §1: Nämndsbudget 2018
I denna bilaga framgår omröstningsresultatet avseende Roko Kursars (L) yrkande att nämnden i sin
nämndsbudget 2018 ska tillägga att man under 2018 ska höja habiliteringsersättningen från fyra till åtta
kronor per timme. Detta ställs mot Andreas Konstantinidis (S) avslagsyrkande till förslaget.
I omröstningen utgör bifall till Kursar (L) tilläggsyrkande förslag A och avslag till detsamma förslag B.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Nils Karlsson (MP)
Andreas Konstantinidis (S)
Göran Wiberg (M)
Lena Björk (S)
Roland Hejde (S)
Ricardo Tarrida (S)
Carin Gustafsson (V)
Gharib Aly (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Roko Kursar (L)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Valentina Stoyanovska (S)
Stefan Claesson (SD)

Förslag A

Förslag B
X
X

X
X
X
X
Avstår
X
X
X
X
X
X

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Bilaga 2

Omröstningsresultat funktionsstödsnämnden 180124 §1: Nämndsbudget 2018
I denna bilaga framgår omröstningsresultatet avseende Roko Kursars (L) yrkande att nämnden i sin
nämndsbudget 2018 ska tillägga att man under 2018, efter godkännande från kommunstyrelsen, ska
tillsätta och finansiera anställningen av en tillgänglighetssamordnare knuten till stadskontoret, med ett
kommuncentralt mandat att samordna samtliga tillgänglighetsfrågor i Malmö stad.
Detta ställs mot ordförandes avslagsyrkande till förslaget.
I omröstningen utgör bifall till Kursar (L) tilläggsyrkande förslag A och avslag till detsamma förslag B.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Nils Karlsson (MP)
Andreas Konstantinidis (S)
Göran Wiberg (M)
Lena Björk (S)
Roland Hejde (S)
Ricardo Tarrida (S)
Carin Gustafsson (V)
Gharib Aly (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Roko Kursar (L)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Valentina Stoyanovska (S)
Stefan Claesson (SD)

Förslag A

Förslag B
X
X

X
X
X
X
Avstår
X
X
X
X
X
X
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Reservation

Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-963
Ärende: 2 Nämndsbudget 2018.

I kommunbudgeten har Moderaterna föreslagit att ersättningen för ”Daglig verksamhet” skall
höjas och dubblas från 4 kr till 8 kr per timme. Moderaterna och Liberalerna i
funktionsstödsnämnden vill att nämnden skall ta in detta i budgeten 2018. Att den styrande
rödgröna minoriteten nöjer sig med att låta förvaltningen själva bestämma hur mycket, eller
rättare sagt hur liten höjningen skall bli, tyder på inget annat än en anmärkningsvärt svag
politisk styrning och i slutändan ett svek mot de Malmöbor som deltar i Daglig verksamhet.
Att exempelvis höja habiliteringsersättningen med endast en krona måste ses som ett hån,
särskilt då den styrande rödgröna minoriteten slår sig för bröstet och stolt basunerar ut att man
höjer ersättningen när man samtidigt röstar mot vårt förslag att fastställa att
habiliteringsersättningen på riktigt ska höjas genom en fördubbling.
Ett särskilt stort ansvar ligger på nämndens ordförande som med sin utslagsröst möjliggjorde
detta anmärkningsvärda hyckleri. Ett stort ansvar åligger även Vänsterpartiet som la ner sin
röst och obstruerade vårt förslag om fördubbling av habiliteringsersättningen samtidigt som
de hävdade att de gärna sett en höjning till 10 kr i timmen. Genom att lägga ner sin röst har de
aktivt medverkat till att höjningen av Malmöbornas habiliteringsersättning blir minimal
istället för att fördubblas.
I nämndsbudgeten för 2018 vill vi också att Arbetsförmedlingen skall erbjuda 8 st personer (1
% av antalet brukare som deltager i daglig verksamhet) ett fullt betalt arbete. Vid flera
arbetsplatser motsvarar arbetet som görs av personer i daglig verksamhet ett normalt arbete
och bör betalas därefter.
Dessutom önskade vi få in i nämndsbudgeten att funktionsstödsnämnden efter medgivande
från kommunstyrelsen skall finansiera anställningen av en tillgänglighetssamordnare som med
ett kommuncentralt mandat skall samordna tillgänglighetsfrågorna i Malmö stad.
Tillgängligheten i Malmö måste öka. Det är inte acceptabelt att personer med
funktionsnedsättning inte kan ta del av staden på samma sätt som andra. För att kunna arbeta
mot full tillgänglighet för alla Malmöbor, oavsett funktionskapacitet, räcker det inte med
nuvarande arbetsform. Tillgänglighetsfrågorna måste samordnas fullt ut genom en
samordnare.

1 (2)
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Då den styrande minoriteten inte gick med på våra krav reserverar vi oss till förmån för vårt
budgetförslag där föreslagna tillägg ingår.

Malmö 2018-01-24

Göran Wiberg (M)

Gharib Aly (M)

Eva-Christin Winqvist (M)

Roko Kursar (L)

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)

Karin Granér (L)

Med instämmande av:

Hans Banke (M)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 2018-01-24
Ärende: ä2:FSN-2017-963

Nämndsbudget 2018 – Funktionsstödsnämnden

Människor som har behov ska ges stöd. Människor i nöd ska ges stöd. Vi Sverigedemokrater vill gynna behov hos människor som behöver det. Därför vill vi absolut
inte göra några neddragningar för personlig assistans vilket framgår att den styrande
minoriteten gör. Antalet personer med dessa behov ökar. Trots detta så minskar
timmarna
Det vi gärna vill är att utöka kontrollerna så eventuellt bidragsfusk elimineras.
Vi Sverigedemokrater ser även positivt på en ökning av habiliteringsersättningen från
4 kr till 8 kr i timmen.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Med instämmande av:
_______________________

Anna Isaksson (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-962
Ärende: 9 Information avseende habiliteringsersättning i Malmö stad.

På uppdrag från funktionsstödsnämnden har funktionsstödsförvaltningen räknat på vad en
eventuell höjning av habiliteringsersättningen i Malmö stad skulle ge för ekonomiska
konsekvenser. Trots förvaltningens utförliga uträkning kan den styrande rödgröna minoriteten
i funktionsstödsnämnden inte visa tillräckligt stark politisk styrning och ta beslut i riktiga
siffror avseende höjning av habiliteringsersättningen i nämndsbudgeten för 2018. Det är
anmärkningsvärt och beklagligt.
Liberalerna och Moderaterna föreslog i nämndsbudgeten för 2018 att habiliteringsersättningen
skall höjas och dubblas från 4 kr till 8 kr per timme. Att den styrande rödgröna minoriteten
föredrar en flummig skrivning framför verkliga siffror, och låter förvaltningen själva
bestämma hur mycket, eller rättare sagt hur liten höjningen skall bli, tyder på inget annat än
en anmärkningsvärt svag politisk styrning och i slutändan ett svek mot våra Malmöbor som
deltar i Daglig verksamhet.
Det är en skam att Malmö i jämförelse med andra städer och kommuner betalar ut så låg
habiliteringsersättning. Därför måste vi även påpeka att det vore inget annat än ett hån i fall
habiliteringsersättningen endast höjs med exempelvis en krona under 2018.
.
Malmö 2018-01-24

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)

