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§
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Motion av Anders Andersson (V) om att införa anställningsgaranti för de
som utbildar sig till undersköterska och barnskötare

FSN-2017-659
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över motion av Anders Andersson (V) om att
införa anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare. I
motionen lyfts vikten av att säkra kompetens för framtiden och att höja intresset för
gymnasieutbildningarna inom vård och omsorg respektive barn och fritid.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med vad
som framförs i ärendet.
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut och att
funktionsstödsnämnden istället ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande yrkar på att nämnden ska besluta i enlighet med förslaget och att
funktionsstödsnämnden därmed ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med vad som framförs i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag att
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, dels Gustafssons (V) yrkande att
nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att bifalla
föreliggande förslag till yttrande och därmed föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med vad som framförs i ärendet.
Reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 1)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180121 - Motion av A. Andersson (V) om
anställningsgaranti
Yttrande funktionsstödsnämnden 180221
Motion av Anders Andersson (V) om att införa en anställningsgaranti för de som
utbildar sig till undersköterska och barnskötare
Följebrev Motion av Anders Andersson (V) om att införa en anställningsgaranti för
de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare

§
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Redovisning uppdrag: Utreda hur arbetsmarknadsanknytningen kan
stärkas för personer med funktionsnedsättningar

FSN-2018-20
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har i förhållande till kommunfullmäktigemål målområde 2 - En stad
för näringsliv och arbete, uppdragits att tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden
(ASN) och i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utreda hur
arbetsmarknadsanknytningen kan stärkas för personer med funktionsnedsättning.
Funktionsstödsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram ett
gemensamt förslag till redovisning av uppdraget.
ASN har i sin beredning av ärendet gjort ett tillägg i redovisningen. Tillägget presenteras
separat men utgör en del av föreslagen redovisning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen kring hur arbetsmarknadsanknytningen
kan stärkas för personer med funktionsnedsättningar.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180221 - Redovisning uppdrag: Utreda hur
arbetsmarknadsanknytningen kan stärkas för personer med funktionsnedsättningar
Uppdrag utreda arbetsmarknadsanknytningen FSN_ASN 180117
Delrapport_Insatser för att stärka arbetsmarknadsanknytningen_170824
Tillägg från ASN till redovisning uppdrag Utreda arbetsmarknadsanknytningen

§
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Årsanalys 2017

FSN-2018-27
Sammanfattning

Förvaltningens Årsanalys 2017 till funktionsstödsnämnden. Funktionsstödsnämnden visar ett
underskott för perioden maj-december 2017 (inklusive personlig assistans enligt
socialförsäkringsbalken) om 14 500 tkr.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Årsanalys 2017
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande. (Bilaga 2)
Stefan Claesson (SD) och Anna Isaksson (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande. (Bilaga 3)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN-AU 180221 - Årsanalys 2017
Årsanalys 2017 FSN
Funktionsstödsförvaltningens verksamhetsmått, bokslut 2017

§
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Begäran om kommunbidragsväxling mellan funktionsstödsnämnden och
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2018

FSN-2018-52
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 även 2018.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag om kommunbidragsväxling
mellan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden från och med 1
januari 2018 enligt i ärendet specificerad omfördelning av kommunbidrag.
2. Funktionsstödsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
kommunbidragsväxlingen mellan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsnämnden
enligt funktionsstödsnämndens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 180124 - Begäran om kommunbidragsväxling mellan
hälsa-, vård och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden 2018

§
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Uppföljning intern kontroll 2017

FSN-2017-354
Sammanfattning

Rapportering av uppföljning av internkontrollplan 2017. I samband med årsanalysen görs en
fullständig rapportering för året till funktionsstödsnämnden, vilken också lämnas till
kommunstyrelsen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljning av intern kontroll 2017.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 180221 - Uppföljning internkontroll 2017
Uppföljning av intern kontroll 2017 FSN
Gemensamma kriterier FSN 2017
Frågeställningar internkontroll RSA
Granskning avtalshantering FSF

§
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Redovisning av personligt ombud 2017 samt ansökan om statsbidrag för
verksamheten med personligt ombud 2018

FSN-2017-788
Sammanfattning

Enligt förordning om statsbidrag (2013:522) ska funktionsstödsförvaltningen årligen redovisa
användningen av det statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt
ombud mottar. Funktionsstödsförvaltningen ska även skicka in en ansökan om statsbidrag
för kommande verksamhetsår. Bifogas gör redovisning för 2017 och ansökan för 2018 som
enligt instruktion lagts in i länsstyrelsens medföljande mallar.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av statsbidrag för verksamhet med
personligt ombud 2017.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med
personligt ombud 2018.
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Skåne
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180224 - Personligt ombud 2017/2018
Funktionsstödsförvaltningen Malmö stads Ansökan om statsbidrag för verksamhet
med personliga ombud
Funktionsstödsförvaltningen Malmö stad Redovisning - Statsbidrag till kommuner
som bedriver verksamhet med personligt ombud

§
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Handlingsplan Minskad sjukfrånvaro 2018-2019

FSN-2017-781
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 december göra ett tillägg i
handlingsplanen avseende kartläggande insats samt att återremittera redovisningen avseende
sjukfrånvarostatistik.
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

1. Funktionsstödsnämnden godkänner handlingsplan Minskad sjukfrånvaro 2018-2019.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av tillbud och arbetsskador.
3. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen kring sjukfrånvarostatistik
Särskilda yttranden

Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Eva-Christine Winberg (M) och Hans Banke (M)
avser lämna in ett särskilt yttrande. (Bilaga 4)
Stefan Claesson (SD) och Anna Isaksson (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande. (Bilaga 5)
Carin Gustafsson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande. (Bilaga 6)

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse funktionsstödsnämnden 180221
Handlingsplan minskad sjukfrånvaro 2018-2019 (reviderad)
Tillbud och arbetsskador tertial 2 2017
Sjukfrånvarostatistik tertial 2 2017
§112 Handlingsplan Minskad sjukfrånvaro 2018-2019

§
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Sjukfrånvarostatistik 2017

FSN-2017-183
Sammanfattning

Ärendet utgörs av en redovisning av sjukfrånvarostatistik 2017. Eftersom
funktionsstödsförvaltningen bildades den 1 maj 2017 avser statistiken enbart perioden maj –
december.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av sjukfrånvarostatisk 2017.
Särskilda yttranden

Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Eva-Christine Winberg (M) och Hans Banke (M)
avser lämna in ett särskilt yttrande. (Bilaga 7)
Carin Gustafsson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande. (Bilaga 8)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180221 - Sjukfrånvarostatisk 2017
Rapport sjukfrånvaro 2017

§
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Arbetsskador och tillbud 2017

FSN-2017-184
Sammanfattning

Ärendet utgörs av en redovisning av arbetsskador och tillbud 2017. Eftersom
funktionsstödsförvaltningen bildades den 1 maj 2017 avser statisten enbart perioden maj –
december.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av arbetsskador och tillbud 2017.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180221 - Arbetsskador och tillbud 2017
Arbetsskador och tillbud 2017

§

21

Årlig uppföljning av systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
2017

FSN-2018-58
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen lämnar årlig uppföljning av systemet för systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) 2017.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM) 2017.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180221 - Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2017
Handlingsplan SAM 2018
Systemuppföljning av SAM

§
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Revidering av funktionsstödsnämndens delegationsordning

FSN-2018-87
Sammanfattning

Den 1 januari 2018 trädde en ny version av kommunallagen (2017:725) i kraft. Den tidigare
versionen hade funnits med i över 25 år och justerats vid ett femtiotal tillfällen och var i
behov av en översyn för att bland annat se över strukturen och få ett enhetligare språk. På
grund av den nya strukturen behöver funktionsstödsnämndens delegationsordning ses över
så att hänvisningarna till kommunallagen blir korrekta.
Det genomfördes även ett fåtal förändringar i lagen. En av dessa förändringar är att den
obligatoriska anmälan av beslut fattade på delegation slopas. Istället ges nämnden möjlighet
att själva besluta om i vilken omfattning anmälan av beslut fattade på nämndens delegation
ska ske. Förvaltningen har i sitt förarbete föreslagit ett antal förändringar i
delegationsordningen med anledning av denna förändring i lagen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden antar den reviderade delegationsordningen.
Yrkanden

Stefan Claesson (SD) yrkar på att nämnden inte ska anta föreslagen förändring på punkt
6.4, Omklassificeringar av inrapporterade missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande som inte
uppfyller de formella kriterierna för lex Sarah, i delegationsordningen. Claesson yrkar på att
arbetsutskottet även fortsättningsvis ska motta en rapport var tredje månad och inte
som enligt föreliggande förslag var sjätte månad.
Ordförande yrkar bifall till föreslagen reviderad delegationsordning.
Reservationer

Stefan Claesson (SD) och Anna Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 9)

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180221 - Revidering av delegationsordningen
Delegationsordning för funktionsstödsnämnden, förslag på revideringar till 180221

§
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Revidering av riktlinjer för organisationsstöd inom funktionsstödsområdet

FSN-2018-40
Sammanfattning

Revidering av riktlinjer för organisationsstöd inom funktionsstödsområdet
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner, med Kursars (L) tillägg, Riktlinjer för organisationsstöd
inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde.
2. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vid behov se över och revidera
riktlinjerna för organisationsstöd i samband med den kommungemensamma översynen av
riktlinjer för organisationsstöd i Malmö stad.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att följande tillägg ska göras i funktionsstödsnämndens riktlinjer för
organisationsstöd:
Samtliga beslutsunderlag bifogas funktionsstödsnämnden inför beslut om organisationsstöd.
Ordförande yrkar bifall till Kursars (L) tilläggsyrkande.
Stefan Claesson (SD) yrkar på att nämnden ska avslå den föreslagna förändringen under
punkten Prioriterade verksamhetsinriktningar och målgrupper, äldre personer där syftet är att öka
delaktighet i samhället, förebygga ohälsa och skapa möten och instället behålla den tidigare
lydelsen äldre personer, inklusive insatser för äldre med annan etnisk bakgrund än den svenska där
insatserna riktas till delaktighet i samhället.
Ordförande yrkar avslag till Claessons (SD) förändringsförslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels föreliggande förslag till
riktlinjer inklusive Kursars (L) tilläggsyrkande, dels föreliggande förslag till
riktlinjer inklusive Kursars (L) och Claessons (SD) yrkanden.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
godkänna riktlinjerna för organisationsstöd inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde
inklusive Kursars (L) tilläggsyrkande.
Reservationer

Stefan Claesson (SD) och Anna Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 10)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180221 - Revidering av riktlinjer för organisationsstöd
inom funktionsstödsområdet
Förslag till riktlinjer för organisationsstöd

§
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Rapport kring Brukarundersökning LSS bostäder

FSN-2018-6
Sammanfattning

Avdelningen LSS bostäder har genomfört en brukarundersökning för att förstå hur brukarna
upplever sitt boende och sin möjlighet till delaktighet. Brukarundersökningen har genomförts
med hjälp av ett enkätverktyg som heter Pict-O-Stat och som använder sig av symboler,
bilder och inspelat tal för att förtydliga frågor och svarsalternativ. Resultaten av
brukarundersökningen presenteras nu i en rapport som finns med i detta ärende.

Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

Stefan Claesson (SD) och Anna Isaksson (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande. (Bilaga 11)

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180221 - Brukarundersökning LSS bostäder
Rapport Brukarundersökning LSS bostäder

§
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Resultat från Socialstyrelsens enhetsundersökning LSS 2017

FSN-2017-931
Sammanfattning

Information om resultat från Socialstyrelsens nationella Enhetsundersökning LSS 2017 som
genomfördes i boende med särskild service enligt LSS (vuxna) samt daglig verksamhet enligt
LSS våren 2017.

Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen om Socialstyrelsens
Enhetsundersöknin LSS 2017.
Särskilda yttranden

Göran Wiberg (M), Eva-Christine Winqvist (M), Hans Banke (M) och Roko Kursar (L)
avser lämna in ett särskilt yttrande. (Bilaga 12)
Carin Gustafsson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande (Bilaga 13)

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180221 - Socialstyrelsens enhetsundersökning
Information om socialstyrelsens enhetsundersökning LSS 2017

§
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Frågor till Malmöpanelen våren 2018

FSN-2017-844
Sammanfattning

Malmö stad har sedan 2008 byggt upp Malmöpanelen, primärt som ett verktyg för ökad
närdemokrati mellan medborgare och stadens politiker. Malmöpanelen består av cirka 1700
Malmöbor som är representativa för invånarna i kommunen avseende kön, ålder och vilken
del av staden man bor i. Resultatet av undersökningen används som underlag inför politiska
beslut och resultaten offentliggörs även på Malmö stads hemsida www.malmo.se/panelen.
Genomförande av undersökningen sker ungefär två gånger om året beroende på de olika
nämndernas behov. Från nämnderna efterfrågas nu eventuella frågor till panelen inför våren
2018.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden skickar inte in någon fråga till Malmöpanelen våren 2018.

Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180221 - Frågor till Malmöpanelen
Frågor till Malmöpanelen våren 2018 - Om Malmöinitiativet
Frågor till Malmöpanelen våren 2018 - Till förtroendevalda

§

27

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.
Beslut fattade av nämndens ordförande, vice ordförande eller av arbetsutskottet
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 180208
Beslut fattade på funktionsstödsförvaltningen
• Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 15 § 11 p. LSS, FSN-2018-71
• Inrättande av ny befattning, sektionschef avd. LSS Bostäder,FSN-2018-68
• Inrättandeav nya befattningar, gruppboende Draken,FSN-2018-142
• Beslut om avskrivning av kundfodran (p. 11.3), FSN-2018-105
• Beslut om avskrivning av kundfodran (p. 11.3), FSN-2018-145
• Beslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL mellan 180101 och 180131, FSN-2018182
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag



Anmälda beslut fattade per delegation

§
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Inkomna och utgående skrivelser

FSN-2018-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens sammanträde
2018-02-21.
Från kommunfullmäktige
• Ny taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar med mera [STK-20151540]
Från kommunstyrelsen
• Ramverk för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen [STK-2017-1264]
• Uppdrag budget 2017 –Lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar
heltid[STK-2017-318]
• Uppdrag budget 2017 -Redovisning av förutsättningar av arbetstidsförkortning vid
funktionsstödsförvaltningen [STK-2017-1158]
• Uppdrag budget 2017 –Utredning av språkkompetens i syfte att förbättra välfärden[STK2017-321]
FrånRiksdagens ombudsmän (JO)
• Kritik mot Stadsdelsnämnd Öster för lång handläggningstid av en ansökan enligt LSS [FSN2018-56]
Från funktionsstödsförvaltningen
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 180208, 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 att utskottet för demokrati, jämställdhet och
mänskliga rättigheter har beviljat fyra av de ansökningar som funktionsstödsnämnden skickat in.
De beviljade ansökningarna gäller Malmö stads första HTBQ-certifierade gruppbostad, Jämställd
budgetstyrning, Våld mot brukare med intellektuell funktionsnedsättning/
autismspektrumtillstånd och Kompetensutveckling inom barnrättsområdet och Integrering av
utvecklingsplan för barnets rättigheter. Däremot avslogs nämnden ansökan kring Barnrätt inom
kontaktpersonsverksamheten LSS.
Larson informerade vidare kring arbetet med samordnad vårdplanering via verktyget Mina
planer. Mina planer är ett IT-stöd för samordnad vårdplanering mellan regional och kommunal
sjukvård. Av sekretesskäl har funktionsstödsförvaltningen och arbetsmarknads- och
socialförvaltningen sedan en tid tillbaka inte kunnat använda sig av IT-stödet utan istället gått
tillbaka till manuella rutiner för vårdsamordningen. Nu verkar det dock som att en lösning är nära
och förvaltningen hoppas snart åter kunna använda sig av Mina planer.
Avslutningsvis informerade Larsson kort om upplägget av eftermiddagens diskussioner inför
funktionsstödsnämndens budgetskrivelse 2019. Planeringsdelen kommer att inledas med att
funktionsstödsförvaltningens avdelningschefer ger en nulägesbild av verksamheten samt tar upp
utmaningar och utvecklingsområde under 2019. Sedan följer av politisk överläggning samt
avslutade medskick till förvaltningen inför sammanställandet av ett förslag till Budgetskrivelse
2019 som sedan ska hanteras av nämnden i mars.

Bilaga 1 - FSN 180221 §12

Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2018-02-21
Ärende: FSN-2017-659
Ärende: 02. Motion av A. Andersson (V) om anställningsgaranti för de som utbildar
sig till undersköterska och barnskötare
På Funktionsstödsnämndens sammanträde 2017-12-18 godkände nämnden rapport
avseende kompetensförsörjningsgap- och planer för funktionsstödsförvaltningen.
Funktionsstödsförvaltningen fick även i uppdrag att fortsätta arbetet med
kompetensförsörjning. Rapporten visade på att funktionsstödsförvaltningen har
behov av utökning av såväl personliga assistenter som stödassistenter (motsvarande
undersköterska/barnskötare). Vänsterpartiet anser således att motionens innehåll
kan gagna funktionsstödsförvaltningens arbete med att attrahera personer att söka
sig till utbildningar inom vårt område och stärka rekrytering av ny personal.
Vänsterpartiet yrkade att funktionsstödsnämnden i sitt yttrande skulle bifalla
motionen och därmed föreslå kommunfullmäktige att införa en anställningsgaranti i
Malmö stad för den som utbildar sig till undersköterska eller barnskötare och
utexamineras ifrån ungdomsgymnasium eller vuxenutbildning som kommunen har
avtal med.
När vårt yrkande röstades ner till förmån för att anse motionen besvarad
reserverade vi oss.

Malmö 2018-02-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

Bilaga 2 - FSN 180221 §14

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2018-02-21
Ärende: FSN-2018-27
Ärende: 04. Årsanalys 2017
Vänsterpartiet önskar med detta särskilda yttrande kommentera ett antal punkter i
funktionsstödsförvaltningens årsanalys för 2017;
Externa placeringar LSS
Vänsterpartiet är mycket tveksamt inställda till att funktionsstödsförvaltningen
använder sig av externa plceringar. De är inte kostnadseffektiva, avtal kan sägas
upp med mycket kort varsel och därmed orsaka personligt lidande för brukare och
akuta kostnader som snabbt kan skena iväg. Insynen hos de företag som anlitas
anser Vänsterpartiet som tveksam.
Gynnande beslut, kö till bostad med särskild service enligt LSS
Även om funktionsstödsnämnden under 2017 kunnat starta fyra nya LSS-boenden
med 27 lägenheter väntade 36 personer på bostad med särskild service.
Riktlinjerna för LSS-boende är, enligt Socialstyrelsen, fyra till sex boende per
bostad. I den grupp som väntar på boende är många i behov av boende i
gruppbostad med liten brukargrupp, gärna utanför stadskärnan och
stimulireducerat. Vänsterpartiet anser att när nya boenden byggs måste dessa
planeras och byggas rätt från början. Sex boende per enhet ska ses som ett absolut
maximum och inte standard, speciellt inte utifrån kunskap om den grupp som
väntar på bostad.
Arbetsmiljö
Vänsterpartiet är mycket oroade över utvecklingen av sjukfrånvaro vilken i
december 2017 var 7,32%. Även om en jämförelse med tidigare år inte är möjlig så
var målsättningen att sjukfrånvaron skulle minska men den har istället ökat.
Funktionsstödsförvaltningen har även sju ofrivilligt deltidsanställda; heltid som
norm är en viktig fråga för våra medarbetare. Förvaltningen har infört resurschefer
under 2017, Vänsterpartiet ser mycket glädjande på att ett bemanningsteam inom
LSS Bostäder planeras vilket vi anser kan ge säkrare anställningar för våra
medarbetare och bättre kontinuitet för boende. I januari 2018 avslog
kommunstyrelsen funktionsstödsnämndens ansökan om medel för att kunna driva
ett pilotprojekt gällande förkortad arbetstid på Dukatgatans kortidsboende.
Förvaltningen kommer inte driva fråga om arbetstidsförkortning vidare vilket
Vänsterpartiet anser är mycket beklagligt då vi ser arbetstidsförkortning som en

Bilaga 2 - FSN 180221 §14

Vänsterpartiet
god lösning ur arbetsmiljösynpunkt och en väg att framställa
funktionsstödsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare.
Personlig assistans LSS och SFB
Funktionsstödsnämnden dras med ett stort underskott bland annat på grund av
Försäkringskassans nya bedömningsgrunder. Malmö kommun får i allt större grad
betala för assistans som tidigare betalades av Försäkringskassan utan någon som
helst kompensation från staten. Den negativa utvecklingen prognostiseras fortsätta
och nämnden kommer inom kort troligen att behöva äska om mer pengar ifrån
Kommunstyrelsen. Läget är kritiskt och Vänsterpartiet önskar understryka vikten av
att oavsett om Försäkringskassan eller Malmö kommun står för kostnaden för
assistans är behovet av stöd detsamma för den enskilda brukaren. För att
intentionerna i LSS ska uppfyllas får inte den enskilda brukaren hamna i kläm! LSS
är en rättighetslag och ska ge den med funktionsvariation samma möjlighet till
delaktighet i samhället som alla andra medborgare samt ges goda levnadsvillkor.
Malmö 2018-02-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

Bilaga 3 - FSN 180221 §14

Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 2018-02-21
Ärende: ä4 FSN-2018-27

Årsanalys 2017

Funktionsstödsförvaltningen arbete har sedan bildandet 1 maj 2017 präglats av den
nya organisationen. Ett underskott togs med in i den nya organisationen. Det fanns
ekonomiska problem och situationen är fortfarande ansträngd.
Här handlar det om människor som verkligen har ett behov. De måste få större fokus
framöver.

I en Sverigedemokratisk budget hade det funnits balans och inte som nu ett underskott.

__________________________
Stefan Claesson (SD)

_____________________
Anna Isaksson (SD)

Bilaga 4 - FSN 180221 §18

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2018-02-21

Handlingsplan Minskad sjukfrånvaro 2018-2019
FSN-2017-781
Som politiskt ansvariga för funktionsstödsförvaltningen har funktionsstödsnämnden också ett
ofrånkomligt och långtgående ansvar för våra sjukskrivna anställdas rehabilitering. Därför
glädjer det oss i Liberalerna och Moderaterna att vårt yrkande i funktionsstödsnämnden, den
18 december 2017, har förverkligats och att det som kartläggande insats i handlingsplanen nu
tillkommit kartläggning av ”Utlåtande från arbetsgivare”. Denna kartläggning innebär att vi
som politiskt ansvariga kommer att på riktigt kunna följa i vilken omfattning
fuktionsstödsförvaltningen fullgör sitt rehabiliteringsansvar som arbetsgivare gentemot
förvaltningens sjukskrivna medarbetare, eftersom det nu för första gången kommer att
redovisas hur många procent av funktionsstödsförvaltningens sjukskrivna medarbetare blir av
arbetsgivaren erbjudna anpassade eller andra tillfälliga arbetsuppgifter efter 90 dagars
sjukskrivning.
Det är av oerhörd vikt att funktionsstödsförvaltningens arbete för att minska sjukfrånvaron
inom förvaltningen utgår från de bedömningsgrunder och avstämnngspunkter som ingår i den
rehabiliteringskedja som utgör grunden i vår svenska sjukförsäkring när man erhåller
sjukpenning. Därför gör det oss även besvikna att vårt andra yrkande, gällande att statistiken
även ska redovisa hur många av funktionsstödsförvaltningens medarbetare som är sjukskrivna
mellan 91-180 dagar, inte går att realisera eftersom Malmö stads datalager omöjliggör att man
ytterligare delar in sjukfrånvarostatistiken efter dag 90. Av den anledningen kommer vi istället
att driva denna fråga kommuncentralt för att ändra hela Malmö stads datalager, i syfte att det
även ska bli möjligt att hämta ut indelad statistik efter dag 90. Det är minst sagt rimligt att
Malmö stads sjukfrånvarostatistik följer de bedömningsgrunder och avstämningspunkter som
finns i den svenska sjukförsäkringens rehabiliteringskedja.

Bilaga 4 - FSN 180221 §18

Malmö 2018-02-21
Roko Kursar (L)

Göran Wiberg (M)

Eva-Christine Winqvist (M)

Med instämmande av:

Karin Granér (L)

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)

Hans Banke (M)

Bilaga 5 - FSN 180221 §18

Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 2018-02-21
Ärende: ä8; FSN-2017-781

Handlingsplan minskad sjukfrånvaro 2018-2019

Vi Sverigedemokrater ser gärna att sjukskrivningarna går ner. Vi ser också gärna att
det tillförs fler resurser i verksamheten. Vi värnar om personalens hälsa vilket i sig
också innebär mindre stress. Om det tillförs mer resurser så lättar också trycket på
personalen.
Man måste även se individens styrka vid anställning. Det krävs en speciell och god
styrka både mentalt och fysiskt att arbeta med människor med dessa behov.
Fler anställda med rätt kompetens genererar bättre arbetsmiljö.

___________________________
Stefan Claesson (SD) )

__________________
Anna Isaksson (SD)

Bilaga 6 - FSN 180221 §18

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2018-02-21
Ärende: FSN-2017-781
Ärende: 08. Handlingsplan Minskad sjukfrånvaro 2018-2019
Sjukfrånvaron inom funktionsstödsförvaltningen är högre än snittet för Malmö stad
och fördelning av sjukdagar visar att 91 dagar eller fler är mest frekvent
förekommande samt att sjukfrånvaron är högst inom LSS Bostäder.
Vid rapportering av antalet tillbud och arbetsskador inom
funktionsstödsförvaltningen sticker kategorin ”skadad av person” ut med 574
tillbud under perioden maj till december 2017. Trots det handlar handlingsplanen
för minskad sjukfrånvaro till stor del om förebyggande arbete av psykosocial art.
Vänsterpartiet önskar framföra oro kring att fysiska skador på sikt kan leda till
psykisk ohälsa.
Vänsterpartiet ifrågasätter även att handlingsplanen lyftar fram
teamutvecklingsmetoder som ”Förändringens fyra rum” och ”Myer Briggs Type
Indicator” då vi saknar god evidens för dess effekter.

Malmö 2018-02-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

Bilaga 7 - FSN 180221 §19

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2018-02-21

Sjukfrånvarostatistik 2017
FSN-2017-183
Det är av oerhörd vikt att funktionsstödsförvaltningens arbete för att minska sjukfrånvaron
inom förvaltningen utgår från de bedömningsgrunder och avstämnngspunkter som ingår i den
rehabiliteringskedja som utgör grunden i vår svenska sjukförsäkring när man erhåller
sjukpenning. Därför bör det vara en självklarhet att statistiken även redovisar hur många av
funktionsstödsförvaltningens medarbetare som är sjukskrivna mellan 91-180 dagar. Tydligen så
är det tyvärr inte möjligt eftersom Malmö stads datalager omöjliggör att man ytterligare delar
in sjukfrånvarostatistiken efter dag 90. Av den anledningen kommer vi att driva denna fråga
kommuncentralt för att ändra hela Malmö stads datalager, i syfte att det även ska bli möjligt att
hämta ut indelad statistik efter dag 90. Det är minst sagt rimligt att Malmö stads
sjukfrånvarostatistik följer de bedömningsgrunder och avstämningspunkter som finns i den
svenska sjukförsäkringens rehabiliteringskedja.

Malmö 2018-02-21
Roko Kursar (L)

Göran Wiberg (M)

Eva-Christine Winqvist (M)

Med instämmande av:

Karin Granér (L)

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)

Hans Banke (M)

Bilaga 8 - FSN 180221 §19

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2018-02-21
Ärende: FSN-2017-183
Ärende: 09. Sjukfrånvarostatistik 2017
Vänsterpartiet önskar påtala brister i underlaget till rapport om sjukfrånvaro;
åldersfördelning redovisades ej men togs upp i analys och hur förvaltningen
klassificerar långtidsfrånvaro kan göras tydligare.

Malmö 2018-02-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

Bilaga 9 - FSN 180221 §22

Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 2018-02-21
Ärende: ä12; FSN-2018-87

Revidering av funktionsstödsnämndens delegationsordning

Här vill den styrande minoriteten dra ner på informationen. Vi Sverigedemokrater anser att all information ska vara tydlig och framkomma.
I punkt 6.4 står det i rubriken ”Omklassificering av inrapporterade missförhållande
som inte uppfyller de formella kriterierna för t.ex. Lex Sarah.” Här vill man att arbetsutskottet halvårsvis ska motta en kvalitativ rapport kring gjorda omklassificeringar. Att
vänta så länge som ett halvår anser vi Sverigedemokrater vara helt absurt. Tre månader anser vi vara en mycket mer relevant tid.

Av ovanstående anledning yrkar vi avslag i ärendet.
Då vårt avslagsyrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_______________________________
Stefan Claesson (SD)

____________________________
Anna Isaksson (SD)

Bilaga 10 - FSN 180221 §23

Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 2018-02-21
Ärende: ä13 FSN-2018-40

Revidering av riktlinjer för organisationsstöd inom funktionsstödsområdet

Här vill man förvilla bort begreppen. Att byta namn på saker och ting ger enbart förvillande signaler. Tydlighet måste vara ett klart mål. Det är lättare för alla om saker benämns för vad de är. Är det så att den styrande minoriteten med vett och vilja vill förvilla medborgaren?
Man vill ändra benämningen på ”äldre personer, inklusive insatser för äldre med annan etnisk bakgrund än den svenska där insatserna riktas till delaktighet i samhället.”
Istället vill man ha begreppet ”äldre personer där syftet är att öka delaktighet i samhället, förebygga ohälsa och skapa möten.”
Denna text vill vi Sverigedemokrater inte ändra utan behålla. Den första benämningen visar klart vad det gäller. Den andra benämningen döljer fakta. Vi Sverigedemokrater vill aldrig dölja fakta.
Vi yrkar på att texten inte ska ändras. Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar
vi oss i ärendet.

___________________
Stefan Claesson (SD)

_____________________
Anna Isaksson (SD)

Bilaga 11 - FSN 180221 §24

Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 2018-02-21
Ärende: ä14 FSN-2018-6

Rapport kring brukarundersökning LSS bostäder

Vi Sverigedemokrater anser att det är mycket märkligt att låta en sådan illa utförd
undersökning få fortlöpa och även redovisa ett resultat av detta.
Undersökningen genomfördes samtidigt med en stor omorganisation. Det sattes in
oerfaren personal som brukarundersökare. Här benämner man även att utbildaren
missförstått upplägget på undersökningen.
Hur rättvisande kan resultatet av denna undersökning vara?
Förhoppningsvis blir nästa undersökning förbättrad och utförd med erfarenheter från
denna.

_____________________

___________________________

Stefan Claesson (SD)

Anna Isaksson (SD)

Bilaga 12 - FSN 180221 §25

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-931
Ärende: 15 Socialstyrelsens enhetsundersökning LSS 2017.

Vi har tagit del av Socialstyrelsens enhetsundersökning LSS 2017 vilken upprättas för första
gången i år. Någon jämförelse bakåt i tiden är inte möjlig men vi konstaterar att av de 13 frågor
som ställdes avseende ”Bostad med särskild service enligt LSS (vuxna)” når Malmö i bara 5 frågor
upp till övriga Sveriges resultat. Särskilt är det frågor rörande genomförandeplaner och rutiner för
att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård som behöver förbättras.
Vad gäller frågorna som avser ”Resultat daglig verksamhet enligt LSS” ställdes 11 frågor och här
är det också bara 5 frågor som Malmö når upp till övriga rikets resultat. Här är det också
hantering av genomförandeplaner som visar brister.
Undersökningen visar att det krävs stora insatser av förvaltningen för att förbättra kvalitetsarbetet
så vi kan nå upp till övriga rikets siffror.
Malmö 2018-02-21

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)

Bilaga 13 - FSN 180221 §25

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2018-02-21
Ärende: FSN-2017-9312017-931
Ärende: 15. Information om socialstyrelsens enhetsundersökning LSS 2017
Vänsterpartiet finner det mycket oroväckande att funktionsstödsförvaltningens
resultat ligger så mycket under rikssnittet som de gör. Vänsterpartiet kommer följa
utvecklingen från vad som nu kan ses som en baseline och resultat från kommande
års enhetsundersökningar noga. Resultaten från 2014 kan inte jämföras med
resultaten från 2017 på grund av större förändringar, till kommande år är det av
vikt att inte fler förändringar genomförs så funktionsstödsförvaltningen får ett
resultat i vilket jämförelser med övriga riket är möjliga.
Till framtida enhetsundersökningar är det även önskvärt att fler sektionschefer
inom LSS Bostäder svarar så att svarsfrekvensen fortsatt är hög eller ökande,
speciellt med tanke på att svarsfrekvensen från Daglig verksamhet var 100%.

Malmö 2018-02-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

