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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2018-03-21 kl. 09:00-13:30
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Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1
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Ulla-Carin Öhrstrand (sektionschef avd. stöd, hälsa och DV) §34
Magnus Andersson (kurator avd. stöd, hälsa och DV) §34
Anders Sjöholm (arbetskonsultent avd. stöd, hälsa och DV) §34
Kristina Aurell (HR-chef) §§35-36
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT-stöd) §§40-41
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§

30

Utfallsprognos 1 2018 - Funktionsstödsnämnden

FSN-2018-200
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden prognostiserar för 2018 ett negativt resultat om 79 400 tkr.
Merparten av underskottet kan härledas till beslut om personlig assistans LSS och övrig
myndighetsutövning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Utfallsprognos 1 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 1)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Anna Isaksson (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 2)
Beslutet skickas till

Stadskontoret via verktyget Statsys.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - Utfallsprognos 1 2018 - Funktionsstödsnämnden
Utfallsprognos 1 2018 FSN
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§

31

Budgetskrivelse 2019 - Funktionsstödsnämnden

FSN-2018-199
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2019. Förslaget har
utarbetats bland annat utifrån de diskussioner som fördes på
funktionsstödsnämndens planeringsdag i februari "Inför Budgetskrivelse 2019".
Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför
deras beredning av förslag till budget 2019 som beslutas av kommunfullmäktige.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden gör följande förändringar i förvaltningens förslag
till Budgetskrivelse 2019:
a) På sidan sju ersätts "Utöver behov av utökade resurser för biståndsbeslut tillkommer det ett behov att
bemanna med ytterligare fem tjänster inom myndigheten för att klara av ärendemängden inom personlig
assistans, vilket motsvarar 3 000 tkr" med:
"Utöver behov av utökade resurser för biståndsbeslut finns det redan idag ett behov, och det kommer under
2019 tillkomma ytterligare behov, av att bemanna med ytterligare tjänster inom myndigheten för att klara av
ärendemängden inom personlig assistans. Dagens tio handläggare inom personlig assistans bör därför
förstärkas med ytterligare minst tio handläggare."
b) På sidan sju (andra stycket) görs följande tillägg:
Handläggningstider på upptill 12 månader förekommer idag inom funktionsstödsnämndens verksamhet.
Försäkringskassans riktlinjer är 4 månaders total handläggningstid.
c) På sidan nio ersätts "Det kommer att vara en utmaning för funktionsstödsnämnden att genomföra
heltid som norm inom befintlig budgetram" med
"Det kommer inte att vara möjligt för funktionsstödsnämnden att genomföra heltid som norm inom befintlig
budgetram".
2. Funktionsstödsnämnden godkänner Budgetskrivelse 2019.
Yrkanden

Ordförande yrkar på att funktionsstödsnämnden ska göra följande förändring på sidan sju i
Budgetskrivelse 2019:
Från: Utöver behov av utökade resurser för biståndsbeslut tillkommer det ett behov att bemanna med
ytterligare fem tjänster inom myndigheten för att klara av ärendemängden inom personlig assistans, vilket
motsvarar 3 000 tkr.
Till: Utöver behov av utökade resurser för biståndsbeslut tillkommer det ett behov att bemanna med
ytterligare minst fem tjänster inom myndigheten för att klara av ärendemängden inom personlig assistans,
vilket motsvarar minst 3 000 tkr.
Roko Kursar (L) yrkar avslag på ordförandes förändringsyrkande på sidan sju, och yrkar på
att funktionsstödsnämnden istället ska göra följande förändring på sidan sju i Budgetskrivelse
2019:
Från: Utöver behov av utökade resurser för biståndsbeslut tillkommer det ett behov att bemanna med
ytterligare fem tjänster inom myndigheten för att klara av ärendemängden inom personlig assistans, vilket
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motsvarar 3 000 tkr.
Till: Utöver behov av utökade resurser för biståndsbeslut finns det redan idag ett behov, och det kommer
under 2019 tillkomma ytterligare behov, av att bemanna med ytterligare tjänster inom myndigheten för att
klara av ärendemängden inom personlig assistans. Dagens tio handläggare inom personlig assistans bör därför
förstärkas med ytterligare minst tio handläggare.
Ordförande yrkar avslag på Kursars (L) förändringsyrkande på sidan sju med hänvisning till
det egna förändringsyrkandet gällande samma stycke på sidan sju.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att funktionsstödsnämnden ska göra följande tillägg i andra
stycket på sidan sju i Budgetskrivelse 2019:
Handläggningstider på upp till 12 månader förekommer idag inom funktionsstödsnämndens verksamhet.
Försäkringskassans riktlinjer är fyra månaders total handläggningstid.
Ordförande yrkar bifall till Gustafsson (V) tilläggsyrkande på sidan sju i Budgetskrivelse 2019.
Roko Kursar (L) yrkar på att funktionsstödsnämnden ska göra följande förändring på sidan
nio i Budgetskrivelse 2019:
Från: Det kommer att vara en utmaning för funktionsstödsnämnden att genomföra heltid som norm inom
befintlig budgetram.
Till: Det kommer inte att vara möjligt för funktionsstödsnämnden att genomföra heltid som norm inom
befintlig budgetram.
Ordförande yrkar bifall till Kursars (L) förändringsyrkande på sidan nio i Budgetskrivelse
2019.
Göran Wiberg (M) yrkar på att projektet om att följa utvecklingen av vårdformen mobilt
vårdteam ur ett anhörigperspektiv ska inkluderas i funktionsstödsnämndens Budgetskrivelse
2019.
Ordförande yrkar avslag på Wibergs (M) yrkande om att inkludera projektet om att följa
utvecklingen av vårdformen mobilt vårdteam ur ett anhörigperspektiv i
funktionsstödsnämndens Budgetskrivelse 2019.
Beslutsgång

Ordförande börjar med att ställa det egna förändringsyrkandet på sidan sju i Budgetskrivele
2019 mot Kursars (L) förändringsyrkande på samma sida. Efter att ha ställt de båda förslagen
mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes
förändringsyrkande.
Lisbeth Persson Ekström (SD) begär omröstning (votering).
Omröstning

Vid omröstningen utgör bifall till ordförandes förändringsyrkande på sidan sju i
Budgetskrivelse 2019 "Ja", och bifall till Kursars (L) förändringsyrkande på samma
sida "Nej".
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I omröstningen får ordförandes förändringsyrkande (Ja) 5 röster och Kursars
(L) förändringsyrkande (Nej) 6 röster (ledamöterna Therese Lindberg (S) och Riccardo
Tarrida (S) avstod från att rösta). Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Kursars (L)
förändringsyrkande på sidan sju och därmed att ersätta
"Utöver behov av utökade resurser för biståndsbeslut tillkommer det ett behov att bemanna med ytterligare
fem tjänster inom myndigheten för att klara av ärendemängden inom personlig assistans, vilket motsvarar 3
000 tkr" med
"Utöver behov av utökade resurser för biståndsbeslut finns det redan idag ett behov, och det kommer under
2019 tillkomma ytterligare behov, av att bemanna med ytterligare tjänster inom myndigheten för att klara av
ärendemängden inom personlig assistans. Dagens tio handläggare inom personlig assistans bör därför
förstärkas med ytterligare minst tio handläggare."
Beslutsgång (fortsättning)

Ordförande finner därefter att en enig nämnd beslutar att bifalla Gustafssons (V) yrkande att
på sida sju i Budgetskrivelse 2019 göra följande tillägg:
Handläggningstider på upptill 12 månader förekommer idag inom funktionsstödsnämndens verksamhet.
Försäkringskassans riktlinjer är 4 månaders total handläggningstid.
Ordförande finner därefter att en enig nämnd beslutar att bifalla Kursars (L) yrkande att på
sidan nio i Budgetskrivelse 2019 ersätta
"Det kommer att vara en utmaning för funktionsstödsnämnden att genomföra heltid som norm inom befintlig
budgetram." med "
Det kommer inte att vara möjligt för funktionsstödsnämnden att genomföra heltid som norm inom befintlig
budgetram."
Ordförande ställer därefter Wibergs (M) yrkande att projektet om att följa utvecklingen av
vårdformen mobilt vårdteam ur ett anhörigperspektiv ska inkluderas i
funktionsstödsnämndens budgetskrivelse 2019 mot avslag på tilläggsyrkandet. Efter att ha
ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att avslå
Wibergs (M) tilläggsyrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Ordförande Nils Karlsson (MP) och vice ordförande Andreas Konstantinidis (S) reserverar
sig mot funktionsstödsnämndens förändring på sidan sju i Budgetskrivele 2019, det vill säga
beslut 1a, till förmån för det egna förändringsyrkandet av samma stycke. (Bilaga 3)
Göran Wiberg (M), Ghaib Aly (M), Hans Banke (M) och Roko Kursar (L) avser lämna in ett
särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4).
Carin Gustafsson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 5).
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Anna Isaksson (SD) avser lämna in en särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 6).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - Funktionsstödsnämndens Budgetskrivelse 2019
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Budgetskrivelse 2019 - Inför beslut i FSN

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2018-03-21

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §31
Ärende:

Budgetskrivelse 2019 - Funktionsstödsnämnden, FSN-2018-199

Voteringslist(or)
Omröstning gällande förändring på sidan sju i Budgetskrivelse 2019
Ledamot

Ja

Nils Karlsson (MP), Ordförande
Andreas Konstantinidis (S), Vice ordförande
Per Göran Wiberg (M), Andre vice ordförande
Roland Hejde (S), Ledamot
Therese Lindberg (S), Ledamot
Ricardo Tarrida (S), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Valentina Stoyanovska (S), Ersättare
Hans Åke Banke (M), Ersättare
Anna Maria Isaksson (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

5

X
X
6

2

9

§

32

Muntlig information kring planerade åtgärder för en budget i balans

FSN-2018-240
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar kring planerade åtgärder för arbetet med en
budget i balans. En åtgärdsplan kommer att presenteras på funktionsstödsnämndens
aprilsammanträde.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
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§

33

Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Vissa ändringar i
regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

FSN-2018-67
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat remiss från finansdepartementet, Vissa ändringar i regleringen om
tillstånd att ta emot offentlig finansiering, till funktionsstödsnämnden för yttrande.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden är positiv till förslaget i remissen och godkänner förslaget till
yttrande.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) och Roko Kursar (L) yrkar avslag på föreliggande förslag till yttrande till
förmån för eget förslag.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande.
Beslutsgång

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

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Hans Banke (M) och Roko Kursar (L) reserverar sig mot
beslutet. (Bilaga 7)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - remiss Vissa ändringar i regleringen om tillstånd
att ta emot offentlig finansiering
Yttrande - remiss Vissa förändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig
finansiering
Promemoria - Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig
finansiering
Remiss från Finansdepartementet - Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta
emot offentlig finansiering, STK-2018-100
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§

34

Information från kontaktpersonsverksamheten och arbetskonsulenterna
inom daglig verksamhet

FSN-2018-123
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningens arbetskonsulenter inom daglig verksamhet och
kontaktpersonsverksamheten informerar om sina verksamheter.
Beslut

1. Funktionsstödsnämndens godkänner informationen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - Information från kontaktpersonsverksamhet och
arbetskonsulenter
Rapport från kontaktpersonsverksamheten
Rapport från arbetskonsulenterna inom daglig verksamhet
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§

35

Uppdrag budget 2017 - Lokal handlingsplan för att öka andelen
medarbetare som arbetar heltid

FSN-2018-103
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 10 januari 2018 bland annat att anta en
lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Vidare beslutade
kommunstyrelsen att funktionsstödsnämnden senast 31 mars 2018 ska fastställa
heltidsprojektet samt fastställa årliga delmål för att öka andelen medarbetare som arbetar
heltid. Funktionsstödsnämnden har därför tagit fram en handlingsplan, inklusive delmål.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Handlingsplan gällande heltid som norm.
Särskilda yttranden

Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) och Hans Banke (M) anmäler ett
muntligt särskilt yttrande i ärendet med hänvisning till det särskilda yttrande som
Moderaterna och Liberalerna lämnade på kommunstyrelsen 2018-01-10, diarienummer STK2017-318-30.
Carin Gustafsson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 8)
Lisbeth Persson Ekström (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 9)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - Heltid som norm
Funktionsstödsnämndens handlingsplan gällande heltid som norm
Kommunstyrelsens beslut 180110 §20
Lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid
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§

36

Uppföljning av arbetsmiljön 2017

FSN-2017-799
Sammanfattning

Förvaltningen lämnar årlig uppföljning av arbetsmiljö. Redovisningen omfattar ett antal
indikatorer som följs upp med en beskrivning och tillhörande analys av genomförda insatser
samt faktiskt utfall.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av årlig uppföljning av arbetsmiljön.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - Uppföljning av arbetsmiljö
Uppföljning av arbetsmiljön 2017
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§

37

Remiss om att starta ett småskaligt tvätteri

FSN-2018-134
Sammanfattning

Remiss har inkommit från servicenämnden angående utredning om inrättade av småskaligt
tvätteri i Malmö stad. Remissen avser ställningstagande kring organisatorisk tillhörighet för
ett småskaligt tvätteri samt övriga synpunkter på servicenämndens utredning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och förespråkar därmed alternativ 2 i
servicenämndens utredning som innebär att servicenämnden ansvarar för drift och
arbetsmarknads- och socialnämnden för bemanningen.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar avslag på föreliggande förslag till yttrande till förmån för eget förslag.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande och att nämnden därmed ska
förespråka alternativ 2 i servicenämndens utredning som innebär att servicenämnden
ansvarar för drift och arbetsmarknads- och socialnämnden för bemanningen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag, dels
Kursars (L) avslagsyrkande till förmån för eget förslag. Efter att ha ställt förslagen mot
varandra finner ordförande att nämnden beslutar att bifalla föreliggande förslag och därmed
förespråkar alternativ 2 i servicenämndens utredning.
Särskilda yttranden, reservationer

Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) och Hans Banke (M) reserverar sig mot
beslutet men hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation i servicenämnden
2018-01-31, diarienummer SN-2017-1753-1. Reservationen görs muntligen.
Lisbeth Persson Ekström (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 10)
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - Remiss kring småskaligt tvätteri
Funktionsstödsnämndens yttrande om att starta ett småskaligt tvätteri
Utredning av förutsättningarna att starta ett lokalt tvätteri inom Malmö stad
Bilaga 1, Lokal på Lorensborg
Bilaga 1a, Hyresberäkning
Bilaga 1b, Vägledning i miljöfrågor
Bilaga 2, Total budget (Investeringar och driftkostnader)
Bilaga 2a, Total budget (Beräkningar)
Bilaga 3, Förutsättningar för lokalt tvätteri Malmö stad
Bilaga 4, Arbetsmarknadsanställningar, ASF
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Bilaga 4a, Månadsrapport ekonomiskt bistånd oktober 2017, ASF
Tjänsteskrivelse SN 180130 Utredning om att starta ett småskaligt tvätteri inom
Malmö stad
Följebrev Remiss om att starta ett småskaligt tvätteri
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§

38

Remiss angående Översyn av förtroendenämnden

FSN-2017-972
Sammanfattning

Förtroendenämnden (FÖN) ansvarar idag för att utifrån synpunkter och klagomål stödja och
hjälpa enskilda patienter, brukare och anhöriga samt bidra till kvalitetsutvecklingen i Malmö
stads verksamheter som bedrivs utifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen
(SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
På grund av ny lagstiftning kring patientnämndsverksamheten samt Malmö stads
nyorganisation av socialnämndsfrågorna från den 1 maj 2017 har stadskontoret genomfört en
översyn av förtroendenämnden, och tagit fram fyra alternativ för det fortsatta arbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter, utan eget ställningstagande, skickat
stadskontorets översyn på remiss bland annat funktionsstödsnämnden. I remissvaren önskar
man få svar på vilket alternativ som förordas, motiv till ställningstagandet samt svar på
frågorna som ställs. Det finns även möjlighet för nämnderna att föra fram förslag på önskade
förändringar av ett alternativ samt generella synpunkter i det framtida arbetet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och förespråkar därmed alternativ 3.
Alternativ 3 innebär att förtroendenämnden avvecklas och att klagomål mot hälsa- och
sjukvård hanteras genom avtal med Region Skåne men att kontaktcenter får ett särskilt
uppdrag att stödja Malmöborna i att lämna klagomål.
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på att funktionsstödsnämnden inte godkänner föreliggande
förslag till yttrande utan istället förespråkar alternativ 1: Förtroendenämnden kvarstår i nuvarande
form och kansliet är även fortsättningsvis placerat på stadskontoret.
Roko Kursar (L) och Göran Wiberg (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande och
att nämnden därmed förespråkar alternativ 3: Förtroendenämnden avvecklas och att klagomål mot
hälsa- och sjukvård hanteras genom avtal med Region Skåne men att kontaktcenter får ett särskilt uppdrag
att stödja Malmöborna i att lämna klagomål.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag som
innebär att nämnden förespråkar alternativ 3, dels Gustafssons (V) yrkande att nämnden
istället ska förespråka alternativ 1. Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner
ordförande att nämnden beslutar att godkänna yttrandet och därmed förespråkar alternativ 3,
det vill säga att Förtroendenämnden avvecklas och att klagomål mot hälsa- och sjukvård
hanteras genom avtal med Region Skåne men att kontaktcenter får ett särskilt uppdrag att
stödja Malmöborna i att lämna klagomål.
Reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 11)
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - Översyn förtroendenämnden
Yttrande kring Översyn av förtroendenämnden
Utredning Översyn av förtroendenämnden
§316 Översyn av Förtroendenämnden
Följebrev Översyn av Förtroendenämnden, STK-2017-792
Funktionsstödsnämnden folder gällande synpunkter & klagomål
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§

39

Remiss - Ny parkeringsnorm och parkeringspolicy för Malmö stad

FSN-2018-109
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och norm. På uppdrag av kommunfullmäktige har en översyn av Malmö
stads samlade parkeringsstrategier gjorts och förslag på ny parkeringsnorm, parkeringspolicy
och fortsatta strategier har tagits fram. Nämnden är positiv till förslaget, men vill särskilt
betona vikten av angöring och bilparkering för personer med nedsatt rörelseförmåga samt att
tillgänglighetsaspekterna för aktuell målgrupp beaktas genomgående vid detaljplanläggning,
m.m.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed positiv till förslaget till
ny parkeringsnorm och parkeringspolicy för Malmö stad.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar på ärendet ska återremitteras på grund av att ärendet är
felbehandlat eftersom inget beslut att remissen ska skickas till funktionsstödsnämnden har
fattats.
Ordförande yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Roko Kursar (L) yrkar avslag till föreliggande förslag till yttrande till förmån för eget förslag.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag till yttrande till förmån för
eget förslag.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande börjar med att börjar med att ställa Wibergs (M) yrkande om återremiss mot
ordförandes yrkande på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Efter att ha ställt de
båda förslagen mot varandra finner ordförande att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Lisbeth Persson Ekström (SD) begär omröstning (votering).
Omröstning (votering)

Vid omröstningen utgör ordförandes yrkande att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde "Ja" och Wibergs (M) yrkande om återremiss "Nej".
I omröstningen får "Ja" 9 röster och "Nej" 4 röster och ordförande finner att nämnden
därmed beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Beslutsgång (fortsättning)

Ordförande finner att det återstår tre förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag till
yttrande, dels Kursars (L) och Persson Ekströms (SD) avslagsyrkanden till förmån för egna

19

förslag. Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden godkänner
det föreliggande yttrande och därmed ställer sig därmed positiv till förslaget till ny
parkeringsnorm och parkeringspolicy för Malmö stad.
Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) och Hans Banke (M) medverkade inte i beslutet gällande yttrandets
sakinnehåll med hänvisning till det egna yrkandet att ärendet ska återremitteras.
Särskilda yttranden, reservationer

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) och Hans Banke (M) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
12)
Roko Kursar (L) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 13)
Lisbeth Persson Ekström (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 14)
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - Ny parkeringsnorm
Yttrande funktionsstödsnämnden 180321
Remiss: Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm
Förslag på ny parkeringspolicy och parkeringsnorm för Malmö stad
Följebrev

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2018-03-21

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §39
Ärende:

Remiss - Ny parkeringsnorm och parkeringspolicy för Malmö stad, FSN-2018-109

Voteringslist(or)
Omröstning kring återremiss gällande ny parkeringsnorm- och policy i Malmö stad
Ledamot

Ja

Andreas Konstantinidis (S), Vice ordförande
Per Göran Wiberg (M), Andre vice ordförande
Roland Hejde (S), Ledamot
Therese Lindberg (S), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Valentina Stoyanovska (S), Ersättare
Lars Åke Alvar Nilsson (S), Ersättare
Nahid Biglari (S), Ersättare
Stefana Hoti (MP), Ersättare
Hans Åke Banke (M), Ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

X
4

0
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§

40

Hyreskontrakt gällande gruppbostad enligt LSS Sofia 1

FSN-2018-169
Sammanfattning

Hyreskontrakt gällande servicebostad enligt LSS med 11 lägenheter placerad i centrala
Malmö. Planerad inflyttning är november 2018.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förslaget till hyreskontrakt.
2. Funktionsstödsnämnden skickar förslaget på hyreskontrakt till kommunstyrelsen för beslut
om avtalsskrivning.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) avser lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 15)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - hyreskontrakt Sofia 1
Hyreskontrakt Sofia 1
Sofia-översiktsbild
Yttrande LiMa Sofia 1
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§

41

Hyreskontrakt gällande gruppbostad enligt LSS Sallerup 180:49 och 180:55

FSN-2018-170
Sammanfattning

Hyreskontrakt gällande gruppbostad med fyra lägenheter belägen längs med Klågerupsvägen i
östra Malmö. Gruppbostaden lämpar sig för personer som är i stort behov av
stimulianpassad miljö. Planerad inflyttning är feb/mars 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner hyreskontraktet och ger ordförande i uppdrag att
skriva under hyreskontraktet.
Särskilda yttranden

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) och Hans Banke (M) avser lämna ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 16)
Carin Gustafsson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 17)
Lisbeth Persson Ekström (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 18)
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - hyreskontrakt Sallerup
Hyreskontrakt Sallerup 180-49 och 180-55
Sallerup - översiktsbild
Yttrande LiMa Sallerup 180-49 och 180-55
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§

42

Nämndinitiativ från Liberalerna i funktionsstödsnämnden gällande sexuella
trakasserier inom nämndens ansvarsområde

FSN-2017-872
Sammanfattning

Roko Kursar (L) har inkommit med ett nämndinitiativ kring att utreda förekomsten av
sexuella trakasserier mot brukare i Malmö stad samt behovet av att ta fram en handlingsplan
för att motverka all förekomst av sexuella trakasserier mot brukare och anställda.
Förvaltningen har i sin beredning av ärendet även inventerat nuvarande verksamheter som
bedrivs för att motverka förekomsten av trakasserier samt vilka handlingsplaner för att
motverka trakasserier som redan finns. Initiativet hanterades av funktionsstödsnämnden den
24 januari 2017 men återremitterades då till förvaltningen med uppdraget att förtydliga
förarbete och förslag till beslut.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden bifaller nämndinitiativet och ger funktionsstödsförvaltningen i
uppdrag att initiera en utredning om förekomsten av sexuella trakasserier mot brukare samt
att förstärka informationsinsatserna kring Malmö stads riktlinjer mot kränkande
särbehandling och trakasserier.

Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - Nämndinitiativ Liberalerna
Nämndsinitiativ från Liberalerna i funktionsstödsnämnden
Plan för våld i nära relation inom funktionsstödsförvaltningen
Rutin för chefer och HR - utredning vid kränkande särbehandling trakasserier
Rutiner för personal som möter äldre personer eller personer med
funktionsnedsättning som utsätts för våld nära relationer
Malmö stads riktlinjer mot kränkande särbehandling och trakasserier
Utdrag komin - Nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling
§4 Nämndsinitiativ från Liberalerna i funktionsstödsnämnden gällande sexuella
trakasserier inom nämndens ansvarsområde
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§

43

Kvalitetsberättelse 2017

FSN-2018-179
Sammanfattning

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras (SOSFS 2011:9). Denna
kvalitetsberättelse beskriver det kvalitetsarbete som har bedrivits under 2017 i
funktionsstödsnämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2017.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - Kvalitetsberättelse 2017
Kvalitetsberättelse 2017
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§

44

Patientsäkerhetsberättelse 2017

FSN-2017-805
Sammanfattning

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast den 1 mars upprätta en
patientsäkerhetsberättelse avseende föregående kalenderår. Berättelsen ska beskriva hur
ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat, hur patientsäkerheten har följts upp genom
egenkontroller, hur risker har analyserat samt hur samverkan med aktuella aktörer har skett
för att förebygga vårdskador. Patientsäkerhetsberättelsen ska godkännas av
funktionsstödsnämnden senast under mars månad.

Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2017.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 2018-03-21 - Patientsäkerhetsberättelse
Patientsäkerhetsberättelse 2017
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§

45

Information om projektet "Att följa utvecklingen av vårdformen mobilt
vårdteam ur ett anhörigperspektiv"

FSN-2018-208
Sammanfattning

Information om ett pågående projekt kring mobilt vårdteam ur ett anhörigperspektiv.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180321 - Information om mobilt vårdteam ur ett
anhörigperspektiv
Beslut KS 150903 §298 Utredningsuppdrag ett socialt hållbart Malmö- En
forskarstödd fördjupning gällande det obetalda omsorgsarbetet
Vem ska betala för det obetalda omsorgsarbetet -om socialt hållbar utveckling
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§

46

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser

FSN-2018-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens sammanträde
2018-03-21.
Inkomna och utgående skrivelser
• Frågor till nämnden från Juridiskt assistansnätverk Syd, FSN-2018-233
• Nämndinitiativ från Vänsterpartiet i Funktionsstödsnämnden gällande etisk granskning vid
planering av nya LSS-boenden, FSN-2018-204
• Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, FSN-2018-150
• Uppräkning av fasta arvoden till förtroendevalda 2018, FSN-2018-186 (Beslut
i kommunstyrelsen)
• Förtroendenämndens Årsberättelse 2017 FSN-2018-205
• Kritik mot Stadsområdesnämnd Öster för lång handläggningstid av en ansökan om insats
enligt LSS och för att man har dröjt med att överlämna ett överklagande till förvaltningsrätten
FSN-2018-175
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 180308, FSN-2017-976
• Rapport över lagkraftvunna domar som har gått funktionsstödsnämnden emot, samt
förelägganden m.m. FSN-2017-676
Beslut

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



Inkomna och utgående skrivelser
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§

47

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 delegationsbeslut 2018-03-21
Beslut fattade av nämndens ordförande, vice ordförande eller arbetsutskottet
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-03-08
Beslut fattade på funktionsstödsförvaltningen
• Beslut att inrätta nya befattningar på Draken, FSN-2018-142
• Beslut att inrätta nya befattningar på ny daglig verksamhet (enhet 1), FSN-2018-198
• Beslut att inrätta ny befattning på avdelningen myndighet och socialpsykiatri, FSN-2018-242
• Beslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL mellan 180201 till 180228, FSN-2018-182

Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag



Anmälda beslut fattade per delegation
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§

48

Information från förvaltningen

FSN-2018-39
Sammanfattning

Förvaltningschef Annelie Larsson informerar om att:
Funktionsstödsförvaltningen har rekryterat en ny HR-chef. Den tillträdande HR-chefen heter
Urban Funck och har tidigare bland annat arbetat som HR-chef i Trelleborgs kommun.
Funck påbörjar sitt uppdrag som HR-chef på funktionsstödsförvaltningen den 21 juni.
Funktionsstödsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO). Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten genom att
granska organisation och rutiner i det fall en patient i samband med hälso- och sjukvård
drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada eller sjukdom. Den
anmälda händelsen rör bristande samordning och dokumentation kring en patient på ett av
förvaltningens boenden.
Funktionsstödsförvaltningen har under året börjat erbjuda brukare med intellektuell eller
psykisk funktionsnedsättning så kallade V.I.P-kurser. V.I.P står för Viktig Intressant Person
och ska bidra till att stärka den enskildes självkänsla genom att lyfta kunskap om känslor och
gränssättning. Genom att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig
om våldets olika uttryck kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer.
Funktionsstödsförvaltningen bildar, som en del i sitt förbättringsarbete, ett så kallat
kvalitetsråd. Kvalitetsrådet ska bestå av chefer från olika verksamheter inom förvaltningen,
medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och ansvariga för rehabilitering (MAR) och har
till uppgift att samverka och förbättra förvaltningens kvalitetsarbete, framförallt genom att
hantera händelser och avvikelser som berör mer än en verksamhet. Det kommer även att
starta kvalitetsråd inom respektive avdelning för att hantera händelser och avvikelser inom
berörd avdelning.
Nämndsekreteraren delat ut blanketter till samtliga närvarande ledamöter och ersättare
gällande förlorad arbetsinkomst vid politiska uppdrag. Om någon politiker fått, eller kommer
att få, förändrad inkomst behöver denne fylla i och lämna in blanketten för att få rätt
kompensation för eventuell förlorad arbetsinkomst man har för sitt politiska uppdrag.
Blanketten ska skrivas under av arbetsgivare eller motsvarande och sedan skickas till Malmö
stads centrala HR-service. Det går även bra att lämna den till nämndsekreteraren som i så fall
skickar den vidare till HR-service. Om man inte missar något arbete på grund av sitt politiska
engagemang, inte har haft någon löneförändring eller jobbar inom Malmö stad behöver man
inte fylla i blanketten.
Beslut

Endast information.

FSN 180321 - Bilaga 1

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-200
Ärende: 02. Utfallsprognos 1 2018
Vänsterpartiet vill med detta särskilda yttrande påtala våra synpunkter kring några
av de stora anledningarna till att Funktionsstödsförvaltningen har ett beräknat
underskott på 79,4 Mkr:
Personlig assistans
Det prognostiserade underskottet inom biståndsbeslut är nästan lika stort som hela
budgetavvikelsen. Försäkringskassans alltfler avslag på ansökningar om personlig
assistans via SFB innebär att att Funktionsstödsförvaltningen nu får fler ansökningar
om personlig assistans enligt LSS och antalet timmar personlig assistans LSS nu går
om personlig assistans SFB. Även inom andra LSS-insatser såsom avlösarservice ses
en ökning om ansökningar om stöd.
2017-10-23 antog Funktionsstödsnämnden en åtgärdsplan för ekonomi i balans
(FSN-2017-647) som Vänsterpartiet reserverade sig emot. Vi är mycket oroade att
Funktionsstödsnämnden inte kommer få ekonomiska tillskott och att fler
åtgärdsplaner kommer att behöva skapas. Alla som är i behov av personlig assistans
ska rätt att få det utan långa handläggningstider och ifrågasättande av behov. För
Vänsterpartiet är det oacceptabelt att staten skjuter över kostnader på
kommunerna utan någon som helst kompensation!
HSL-verksamheten
Vänsterpartiet ser med oro på att Funktionsstödsförvaltningen fortsatt är i behov
av att ta in sjuksköterskor via bemanningsföretag. Patientsäkerhetsberättelse 2017
visar tex på bristande dokumentation/journalföring och läkemedelshantering.
Vänsterpartiet ser även med oro på framtida konsultkostnader och resultat av den
översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen som Funktionsstödsförvaltningen
avser göra.
Malmö 2018-03-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

FSN 180321 - Bilaga 2

Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20180321
Ärende: 2: FSN-2018-200

Utfallsprognos 1 2018-Funktionsstödsnämnden

Idag finns det många människor som kommer i kläm angående sina behov. Att Försäkringskassan förändrar sin praxis bör inte drabba den enskilde men så är tyvärr
fallet.
Att utnyttja bemanningsföretag för att fylla vakanser är inte rätt väg att gå. Att anställa
personal och motivera dem att stanna är enormt mycket bättre.
Vi Sverigedemokrater ser gärna att de som har behov ska få hjälp snarast och inte
behöva vänta både månader och år.
Sverigedemokraterna menar att staten ställer orimliga ekonomiska krav på
kommunerna och till följd därav även på vår nämnd.
Icke finansierade pålagor i denna storleksklass kommer innebära ett veritabelt
slukhål för förvaltningen. Detta kommer dessvärre öka påtagligt kommande år.
Vi Sverigedemokrater är oerhört bekymrade över kommande års ekonomi om detta
tillåts fortgå.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________
Anna Isaksson (SD)

FSN 180321 - Bilaga 3
Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Reservationsbilaga till Budgetskrivelse 2019
(FSN-2018-199)
Ordförande Nils Karlsson (MP) och vice ordförande Andreas
Konstantinidis (S) anmälde vid sammanträdet en reservation vid ärende
§31: Budgetskrivelse 2019.
Karlsson (MP) och Konstantinidis (S) har efter sammanträdet meddelat att
reservationen endast görs muntligen med hänvisning till det egna
förändringsyrkandet på sidan sju i funktionsstödsnämndens budgetskrivelse
2019.
Rätt utdraget intygar i tjänsten

Jesper Salö
Nämndsekreterare
MALMÖ STAD
Funktionsstödsförvaltningen
Fänriksgatan 1, 205 80 Malmö
jesper.salo@malmo.se
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FSN 180321 - Bilaga 4

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2018-03-21
Ärende: FSN-2018-199
Budgetskrivelse 2019
Liberalerna och Moderaterna i funktionsstödsnämnden har trots visst motstånd från det rödgröna
styret i nämnden fått en del av våra yrkanden om ändringar och tillägg i Budgetskrivelse 2019
bifallna. Vi vill dock ändå med ett särskilt yttrande lyfta varningens finger och till
kommunstyrelsen betona allvaret gällande vår nämnds ekonomiska obalans och nämndens akuta
behov av ökade ekonomiska resurser. Till följd av domar och den rödgröna regeringens passivitet
och ovilja har ett enormt ansvar rörande LSS och SFB skjutits över från staten till kommunerna
vilket medfört mycket högre kostnader för funktionsstödsnämnden. För detta måste vår nämnd få
full finansiering. Särskilt viktigt att betona är även att effekterna av besluten gällande personer
som fått avslag för statlig assistansersättning men ändå kan bli beviljade andra insatser, vilket
innebär negativa ekonomiska effekter på nämndens budget, inte är beaktade i de behov av resurser
som funktionsstödsnämnden lyfter fram för budget 2019.
Vi vill även påpeka att vi inte är lika optimistiska gällande att föreslagen lagändring från 1 april
2018, och LSS-utredningen som är planerad att vara klar till oktober 2018, kommer att förändra
denna oroväckande utveckling.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige måste i slutändan fråga sig vilka av Malmö stads
kommunala verksamheter och insatser är viktigast att prioritera. Med tanke på prognoser och
rådande ekonomiskt underskott i funktionsstödsnämndens budget är det uppenbart att det rödgröna
styret hitintills inte i tillräckligt hög utsträckning prioriterat vår nämnds budget och våra brukare,
det vill säga Malmöbor med funktionsvariationer.
Malmö 2018-03-21
Roko Kursar (L)

Göran Wiberg (M)

Gharib Aly (M)

Med instämmande av:

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)

Hans Banke (M)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-199
Ärende: 03. Budgetskrivelse 2019
Vänsterpartiet önskar med detta särskilda yttrande kommentera och förtydliga våra
synpunkter på delar av budgetskrivelse 2019;
Personlig assistans
Hur personlig assistans i framtiden kommer att finansieras inom Sverige är idag
oklart. Vad som är aktuellt just nu är att staten desperat försöker skjuta över
kostnaden på kommunerna utan att ge någon som helst kompensation och
människor kommer i kläm. Malmö kommun betalar idag ca 950 000 timmar
personlig assistans jämfört med 740 000 timmar 2015. Att få personlig assistans är
livsavgörande för många människor och inte något som det kan sparas pengar på!
LSS är tydlig med att goda levnadsvillkor ska ges, människor ska inte bara överleva
utan ges möjlighet att delta i samhället på lika villkor som den utan en
funktionsvariation. Idag väntar människor länge på beslut om personlig assistans
och väntetider på uppemot ett år förekommer vilket kan jämföras med
försäkringskassans riktlinjer på fyra månaders total handläggningstid.
Vänsterpartiet är oroliga för att det prognostiserade underskottet inom personlig
assistans är för lågt beräknat och att budgetavvikelsen kommer att bli ännu högre
på grund av kraftigt ökade volymer.
Habiliteringsersättning
För Vänsterpartiet är det en självklarhet att habiliteringsersättningen skall höjas.
Vänsterpartiet hade tio kronor som förslag i sitt budgetförslag vilket röstades ner
av kommunfullmäktige. Habiliteringsersättning är förvisso en frivillig ersättning för
kommunen att betala ut men missnöjet med dess omfattning är stor inom gruppen
personer som har LSS-insatsen daglig verksamhet. En höjning detta år kan
finansieras av statliga medel men kommer senare år att belasta
funktionsstödsnämndens budget. För Vänsterpartiet är det viktigt att denna höjning
inte får innebära generella nedskärningar inom andra områden kommande
budgetår.
Heltid som norm
Inom funktionsstödsförvaltningen jobbar till en stor andel kvinnor inom yrken med
låga löner. Deltidsarbete är en av orsakerna till löneklyftan mellan kvinnor och män
och bidrar till en sämre pension för kvinnor.
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Vänsterpartiet
Vänsterpartiet befarar att inom givna ekonomiska ramar är heltid som norm i
princip en omöjlighet inom funktionsstödsförvaltningen. Idag är andelen
heltidsanställda inom funktionsstödsförvaltningen 66%. Från fackligt håll får
Vänsterpartiet rapporter om att orsakerna till detta varierar; anställda varken
erbjuds heltid eller orkar arbeta det så som arbetsmiljön ser ut.
2017 planerades för ett arbetstidsförkortningsprojekt men beviljades inte medel
från kommunstyrelsen. Vänsterpartiet anser fortsatt att arbetstidsförkortning är en
god väg för att skapa bättre arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare.
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
I förra årets budgetskrivelse förtydligades behovet av kompetensutveckling
tydligare (FSN 2017-406). Vänsterpartiet vill således igen påtala vikten av att
förvaltningens medarbetare får större kompetens i hur personer med
funktionsvariationer fungerar socialt, kognitivt och kommunikativt.
Funktionsstödsförvaltningen har presenterat risken att biståndshandläggare,
arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor söker sig till
andra förvaltningar inom Malmö stad (FSN-2017-469) men Vänsterpartiet vill igen
påtala att arbetet med stödassistenters och stödpedagogers lönebildning och
lönestruktur har kommit i kläm. De nya yrkestitlarna är fortfarande förvirrande för
många och från fackligt håll vittnas t.ex. om att personal som söker/erbjuds jobb
som undersköterska inom andra förvaltningar och utför likvärdiga arbetsuppgifter
får högre lön. Detta riskerar bidra till att personal med god kompetens söker sig till
andra förvaltningar och ett större gap mellan tillgång och behov av kompetens
uppstår.
Arbetsmiljö
Sjukfrånvaron inom funktionsstödsförvaltningen är idag 7,32 % jämfört med 6,02%
inom Malmö stad och sjukfrånvarosiffrorna är högre på alla parametrar.
Långtidsfrånvaron inom funktionsstödsförvaltningen är väsentligt högre än
totalsiffran för Malmö stad medan kortidsfrånvaron är jämförbar (FSN-2017-183).
Sjukfrånvaron är som störst inom avdelningen LSS Bostäder. Personer som bor inom
LSS Bostäder är i behov av kompetent och kunnig personal som känner brukaren
väl. Hög sjukfrånvaro leder till minskad kontinuitet och kompetensglapp vilket
drabbar brukaren hårt. Funktionsstödssförvaltningens handlingsplan för minskad
sjukfrånvaro (FSN-2017-781) fokuserar mycket på det förebyggande arbetet av
psykosocial art medan vid rapporteringen av tillbud och arbetsskador så sticker
kategorin ”skadad av person” ut med 574 tillbud under perioden maj till december
2017 (FSN-2017-183). Vänsterpartiet vill således igen påpeka vikten av att förbättra
arbetsmiljön för funktionsstödsförvaltningens medarbetare. Både den som jobbar
inom LSS och den som tar emot LSS-insatser förtjänar bättre än hur det är nu!
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Vänsterpartiet
Malmö 2018-03-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20180321
Ärende: 3: FSN-2018-199

Budgetskrivelse 2019 - Funktionsstödsnämnden

Det är en god ambition att man kan se långsiktigt och då se stora möjligheter av effektivt resursutnyttjande. Här säger också den styrande minoriteten sig se en del utmaningar, d.v.s. problem. Dessa problem är då ekonomiska. Det finns under 2019
behov av ökade ekonomiska resurser motsvarande 144,4 Mkr.
Att funktionsstödsnämnden övertagit en hel del ärenden från tidigare stadsområdesnämnder är ett faktum. Dock kvarstår att den enskilde inte ska drabbas om det finns
behov hos personen ifråga.
Att ovanpå detta dilemma ha en genomsnittlig handläggningstid på 6 månader anser
vi vara katastrof.
Det finns mer som vi Sverigedemokrater lägger i vår budget. Vi anser att vår budget
som vanligt kommer att gå i balans och att man i nämnden ska ta hänsyn till denna
för den framtida ekonomiska situationen. Vi som Sverigedemokrater tar ekonomin på
största allvar och strävar alltid efter en budget i balans. Vi hyser stor oro inför framtiden.

________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

_____________________
Anna Isaksson (SD)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-67
Ärende: 5. Remiss angående Remiss från Finansdepartementet- Vissa ändringar i
regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering.
Regeringens lagrådsremiss från Finansdepartementet är inget annat än en rent ideologiskt
skriven remiss som saknar verklighetsförankring. I remissen talar regeringen om stora
övervinster inom välfärdssektorn men inget kunde vara längre ifrån sanningen. Regeringen har
i sin beräkning av vad man kallar övervinster valt att beräkna välfärdsföretagens avkastningen
genom att räkna på bolagens bokförda operativa kapital istället för att räkna på det faktiska. Det
medför att regeringen med sina beräkningar kraftigt överskattar den egentliga avkastningen.
Vad regeringen i sin remiss föreslår är därmed i praktiken ett vinstförbud för välfärdsföretag.
Detta då rörelsemarginalen genom förslaget förväntas bli närmare noll om vinstregleringen
införs.
Den som driver eget bolag vet att ett företag som inte ger mer än en rörelsemarginal på 2 % inte
är en affär värd att göra. En friskola som verkar i en stad som Malmö, där generella
skolsatsningar inte kommer alla skolor till gagn, utan endast de kommunala, får ta av
skolpengen för att lösa behoven och utmaningarna. Det blir extra tydligt i satsningar på
elevhälsa men också kring barn i behov av särskilt stöd.
Genom förslaget till vinstreglering skulle det ta runt 12 år att spara ihop till en mindre buffert
motsvarande 3 månaders intäkter. Det gör det till en närmast omöjlighet att bedriva verksamhet.
Resultatet blir då att privata välfärdsföretag i bästa fall blir små och lokala, får bygga på enskilda
eldsjälar och kommer sakna resurser för produktutveckling och expansion. I sämsta fall och
mer troligt är att de helt försvinner.
Moderaterna och Liberalerna är inte förespråkare av övervinster inom välfärden men vi ser att
vinsten är nödvändig för att verksamheten ska kunna utvecklas långsiktigt. Moderaterna och
Liberalerna vill se en bättre ordning och reda i välfärdssektorn. Vägen framåt måste vara genom
att upprätta nationella kvalitetskrav som utgår ifrån resultat och utfall. Kvalitetsbrister ska inte
tolerans oavsett vem det är som utför dem.
Regeringen behöver ta av de ideologiska skygglapparna och se de eldsjälar inom välfärden i
vårt land som brinner för barns utbildning, för funktionshindrades rättigheter och för äldres
trygghet för den insats de gör och istället för att göra allt för att stänga deras verksamhet, möta
dem för att se och lära. Endast så kommer vi kunna möta vårt lands stora välfärdsutmaningar.
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Då den styrande minoriteten lämnar ett yttrande som vi inte delar lämnar vi här en
reservation.

Malmö 2018-03-21

Göran Wiberg (M)

Gharib Aly (M)

Hans Banke

Med instämmande av:

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)

Roko Kursar (L)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-103
Ärende: 07. Uppdrag budget 2017 - Lokal handlingsplan för att öka andelen
medarbetare som arbetar heltid
Vänsterpartiet vill med detta särskilda yttrande ansluta oss till det särskilda
yttrande som lades av våra representanter i Kommunstyrelsen.
Vänsterpartiet befarar att inom givna ekonomiska ramar är heltid som norm i
princip en omöjlighet inom funktionsstödsförvaltningen. Idag är andelen
heltidsanställda inom funktionsstödsförvaltningen 66%. Från fackligt håll får
Vänsterpartiet rapporter om att orsakerna till detta varierar; anställda varken
erbjuds heltid eller orkar arbeta det så som arbetsmiljön ser ut.
I handlingsplanen tas bl.a. geografiska team upp som en åtgärd för att komma år
tidsmässigt korta insatser enligt SoL och LSS. Vänsterpartiet vill påpeka att insatser
som ges enligt SoL och LSS skiljer sig åt och för en medarbetare kan arbetet bli
splittrat och krävande vilket riskerar att brukarna inte får det stöd de har rätt till.
Funktionsstödsförvaltningen måste således noga följa hur arbetsmiljön ser ut för
medarbetare inom projektet.
Vänsterpartiet anser fortsatt det beklämmande att funktionsstödsförvaltningen inte
vill gå vidare med arbetstidsförkortningsprojekt.

Malmö 2018-03-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 2018-03-21
Ärende: 7: FSN-2018-103

Uppdrag budget 2017 - Lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare
som arbetar heltid
Vi Sverigedemokrater ser ingen anledning att i denna fråga moralisera över olika
livsval. Frågan om heltid kontra deltid anser vi skall vara mer flexibel, inte tvingande.
I vissa av livets faser kanske deltid är betydligt bättre än heltid för en del medarbetare, av väsensskilt olika orsaker. Att då försöka tränga in människor i samma fålla,
kanske i slutändan visar sig vara improduktivt.
Därför anser vi det inte helt smart att alltid ha heltid som norm. Däremot ser vi positivt
på att de som i dag är timanställda och önskar arbeta heltid får möjlighet till detta.
Det är en invecklad fråga alls inte så okomplicerad som kommunstyrelsen tycks
anse. Människor har större möjlighet att trivas på sin arbetsplats och behålla sin
hälsa, med färre strikta ramar och pekpinnar om frivillighet gör till norm.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________________
Anna Isaksson (SD)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20180321
Ärende:9: FSN-2018-134

Remiss om att starta ett småskaligt tvätteri

Att ha en vettig sysselsättning tycker vi Sverigedemokrater är mycket bra och positivt.
Tyvärr kolliderar detta positiva med den yrkesverksamma biten i befintliga tvätterier.
Vi ställer oss därför tveksamma till att kommunen ska driva tvätteri i egen regi och
konkurrera med marknaden.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________________
Anna Isaksson (SD)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-972
Ärende: 10. Remiss angående Översyn av förtroendenämnden
Vänsterpartiet anser att ha en kommunal förtroendenämnd dit medborgare kan
vända sig är något som tillför kommunen mycket. Förtroendenämndens arbete kan
absolut utvecklas och dess uppdrag förtydligas men det är en nämnd som är unik i
sitt slag, dess särställning ges genom sin placering på Stadskontoret och detta är
något som Vänsterpartiet vill behålla. Att lägga över ansvar för
informationsspridning på ett ännu inte igångsatt Kontaktcenter riskerar leda till att
klagomål och åsikter helt enkelt inte lämnas in och att kommunen missar
möjligheter att få in synpunkter från medborgare som kan leda till kvalitetsökning
och förbättringsarbete. I förtroendenämndens årsberättelse (FSN 2018-175) ges tex
flera exempel på klagomål inom funktionsstödsförvaltningen. Vänsterpartiet har
även fått höra från flera funkisföreningar att de önskar behålla förtroendenämnden
i kommunal regi.
När Funktionsstödsnämnden diskuterade remissen framgick att övriga partier
ämnade rösta för funktionsstödsförvaltningens förslag till yttrande och således
ställa sig bakom alternativ 3. Vänsterpartiet valde då att yrka att
Funktionsstödsnämnden inte skulle godkänna Funktionsstödsförvaltningens yttrande
utan istället förorda alternativ 1 i sitt yttrande dvs ”Förtroendenämnden kvarstår i
nuvarande form och kansliet är även fortsättningsvis placerat på stadskontoret”
istället för att gå in och göra tilläggs- och ändringsyrkanden i hela yttrandet. När
detta yrkande röstades ner reserverade vi oss till förmån för eget yrkande.

Malmö 2018-03-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-109
Ärende: 11 Ny parkeringsnorm och parkeringspolicy för Malmö stad

Underlaget i ärendet är inte korrekt. Kommunstyrelsen hänvisar till deras AU beslut 2018-0229. (Rätt datum skall nog vara 2018-01-29) där det beslutas i § 47 att remissen skall skickas till
Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Parkering Malmö. Det finns
inget beslut om att remissan skall skickas till Funktionsstödsnämnden.
Således har KS AU beslutat att uppdra åt tre nämnder att besvara remissen. Det saknas därmed
möjlighet att besvara den remiss som nu är ute eftersom detta är en enskild tjänsteman på SBK
som sänt ut dem, och inte på uppdrag från KS.
Eftersom underliggande handlingar inte är korrekta deltager vi inte i beslutet.
Då den styrande minoriteten inte tar hänsyn till detta utan ändå lämnar ett yttrande så lämnar vi
en reservation.
Malmö 2018-03-21

Göran Wiberg (M)

Gharib Aly (M)

Med instämmande av:

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)

Hans Banke (M)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 2018-03-21
Remiss – Ny parkeringsnorm och parkeringspolicy för Malmö stad
FSN-2018-109
Liberalerna i funktionsstödsnämnden har en del synpunkter och kritik utifrån nämndens
verksamhetsområde och de aspekter som faller inom ramen för nämndens uppdrag.
Vi anser att det är beklämmande att man i föreslagen Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för
Malmö under avsnittet Fortsatta strategier inte alls har med någon redovisad strategi gällande
parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga, vilket är särskilt anmärkningsvärt med tanke
på den nödvändiga förändringen av systemet med de särskilda parkeringstillstånden för personer
med nedsatt rörelseförmåga. Liberalerna i funktionsstödsnämnden förutsätter att eventuella
förändringar av detta system först skickas ut på remiss till vår nämnd.
Vi vill även betona att tillgänglighetsaspekterna inte har beaktats i tillräckligt hög utsträckning då
antalet parkeringsplatser planeras att reduceras väsentligt. Att generellt få fler Malmöbor att
lämna bilnycklarna hemma och istället ta cykeln, eller hoppa på bussen, eller gå till fots är ett
lovvärt mål, men för många Malmöbor med nedsatt rörelseförmåga är deras bil ett
tillgänglighetshjälpmedel som möjliggör en mobilitet som för dem inte är möjlig med cykel, buss,
eller till fots. Detta måste genomgående beaktas istället för att dra alla bilägare, utan tillräcklig
hänsyn till funktionsvariationer, över samma kam. Tillgänglighet är en rättighetsfråga och
förutsätter att man konsekvent och på ett mer genomarbetat sätt analyserar och redovisar
tillgänglighetsaspekterna. När det gäller angöring, som är särskilt viktig för våra brukare som
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använder färdtjänst, och bilparkering för personer med nedsatt rörelseförmåga, saknas det ett
tydligt tillgänglighetsperspektiv i föreslagen Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för Malmö.
Malmö stads tillgänglighetsperspektiv gällande personer med funktionsvariationer lämnar
mycket övrigt att önska.

Malmö 2018-03-21
Roko Kursar (L)
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Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 20180321
Ärende: 11: FSN-2018-109

Remiss-Ny parkeringsnorm och parkeringspolicy för Malmö stad
Att lösa de parkeringsproblem som den styrande minoriteten själv skapat är inte enkelt. Det är enklare att lösa det i sin linda och inte i efterhand. Att cykla och gå till allt i
Malmö är en trevlig tanke. Det hade varit mycket trevligare om Malmö var en liten by.
Att gå och cyklar fungerar inte för alla. Därför måste det göras plats för att i staden
kunna använda bilen och då även med parkeringsplatser. Den nya policyn av den
styrande minoriteten visar inget åt det hållet.
Sverigedemokraterna motsätter sig införandet av en ”mobilitetsnorm”. Vi stödjer inte
alls den rödgröna minoritetens trafikpolitiska visioner. Parkeringsstrategin, - policyn
och - normen är baserade på diverse strategiska dokument inom Malmö stad, som vi
reserverar oss emot.
Häxjakten på bilister i Malmö är inget annat än ett sätt för de styrande att suga ut
varenda krona från alla som har bil för att på så vis stadga upp stadskassan. Något
annat skäl är ren och skär lögn.
Återinför det sunda förnuftet, sänk p-avgifterna. Gör det möjligt att åter igen leva och
verka i Malmö.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enligt oss utsatt bilar och bilister till deras
stora fiende i stadsplaneringen. Bussfiler byggs, vägar görs smalare med gupp och
annat hinder och priser på parkeringar ökar.
I Sverigedemokraternas skuggbudget för Malmö, som finns på vår hemsida, föreslår
vi bland annat att införa avgiftsfri betalning med P-skiva på helger. Detta för att helt
enkelt göra det mer attraktivt att handla i city istället för att åka till andra kommuner
eller köpcentrum utanför staden.
Tyvärr är Sverigedemokraterna varken med i styret i Malmö eller fungerar som vågmästare, därför har vi svårt att påverka trafiksituationen i nuläget. Om vi fortsätter
växa och får inflytande kommer också våra förslag för en förbättrad trafik få inflytande
på politiken. Men i nuläget är det svårt att förändra, S och MP har ett starkt grepp om
styret.
Vi yrkade på avslag till förslaget. Då vårt yrkande inte fick majoritet, reserverar vi oss
mot detta beslut.

_____________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

FSN 180321 - Bilaga 15

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-169
Ärende: 12. Hyreskontrakt gällande gruppbostad enligt LSS Sofia 1
Vänsterpartiet vill med detta särskilda yttrande påtala vikten av att en etisk
granskning görs vid utbyggnad av LSS-bostäder. Vid dagens sammanträde kunde tex
inte funktionsstödsförvaltningen svara på om det inom förvaltningen finns riktlinjer
för hur många boende som bör planeras för inom en servicebostad enligt LSS för att
undvika en institutionell miljö. Enligt socialstyrelsens rekommendationer (SOSFS
2002:9 Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS) bör antalet boende i en servicebostad
vara så begränsat att serviceboendet integreras i bostadsområdet och en
institutionell boendemiljö undviks men ingen exakt siffra nämns.
Funktionsstödsförvaltningen kunde ej heller vid dagens sammanträde ge svar på hur
sammansättningen av boende på Sofia 1 skulle se ut. Vänsterpartiet önskar bättre
underlag för att kunna fatta välgrundade beslut!

Malmö 2018-03-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-170
Ärende § 13: Hyreskontrakt gällande gruppbostad enligt LSS Sallerup 180:49 och
180:55
På uppdrag av funktionsstödsförvaltningen planerar Stadsfastigheter att beställa en
nyproduktion av ett LSS boende med fyra lägenheter samt gemensamhets- och personalytor
med inflyttning i feb/mars 2020. Projektet har en beräknad initial investering på 28 Mkr och
resulterar i en netto hyra på 1,670 Mkr/år eller 4 575 kr/kvm. Nettohyran blir 34 790
kr/månad för varje brukare. Det hävdas att denna gruppbostad lämpar sig för personer som är
i stort behov av stimulanpassad miljö.
Mot bakgrund av ett förväntat stort underskott i årets budget samt den stora utmaningen som
funktionsstödsförvaltningen förväntas brottas med att hålla sin budget i balans de kommande
åren anser vi Moderater att det planerade gruppbostaden är alldeles för dyr.
Förvaltningen bör anstränga sig för att hitta en annan betydligt billigare gruppbostad för dessa
brukare.
Med anledning av ovanstående väljer vi att avge ett särskilt yttrande.

Malmö 2018-03-21

Göran Wiberg (M)

Gharib Aly (M)

Med instämmande av:

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)

Hans Banke (M)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-170
Ärende: 13. Hyreskontrakt gällande gruppbostad enligt LSS Sallerup 180:49 och
180:55
Vänsterpartiet vill med detta särskilda yttrande påtala vikten av att en etisk
granskning görs vid utbyggnad av LSS-bostäder. Vid dagens sammanträde kunde tex
inte funktionsstödsförvaltningen svara på hur den omgivande miljöns byggplaner
såg ut. Med tanke på de tilltänkta boendes behov är det t.ex. mycket olyckligt om
området kommer bebyggas mer. Vänsterpartiet önskar bättre underlag för att
kunna fatta välgrundade beslut!

Malmö 2018-03-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20180321
Ärende:13: FSN-2018-170

Hyreskontrakt gällande gruppbostad enligt LSS Sallerup 180;49 och 180;55
Att det behövs lägenheter för gruppbostäder är helt klart. Dessa bostäder kan vi
tycka är enormt dyra, 35.000 kr /månad för fyra personers boende är enormt mycket
pengar. Skattebetalarnas pengar ska hanteras mer varsamt. Att ovanpå detta göra
som Malmö stad alltid gör i alla affärsuppgörelser kan tyckas märkligt. Man lägger
helt sonika på +- 10%.
I vilken annan börs som helst så kan man beräkna summorna på en mycket mer exakt nivå.
Vi Sverigedemokrater yrkade på att stryka %-satsen. Då detta inte vann gehör, reserverade vi oss mot beslutet.

_______________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________________
Anna Isaksson (SD)

