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§

49

Godkännande av dagordningen

Sammanfattning

Ärendet Malmö stads arbete med hållbar utveckling utgår från dagens sammanträde. Kansliet för
hållbar utveckling kommer istället att medverka på funktionsstödsnämndens
junisammanträde.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner dagordningen.
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§

50

Beslut avseende habiliteringsersättning i Malmö stad

FSN-2017-962
Sammanfattning

Brukare inom daglig verksamhet LSS i Malmö stad erhåller i nuläget habiliteringsersättning till
ett belopp om fyra kronor per timme. Förslag föreligger att från och med 1 april höja
habiliteringsersättningen från fyra kronor i timmen till åtta kronor i timmen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden höjer habiliteringsersättningen från 4 kronor per timme till 8
kronor per timme från och med den 1 april 2018.
Yrkanden

Anna Larsson (V) yrkar på att nämnden ska höja habiliteringsersättningen från 4 kronor per
timme till 10 kronor per timme från och med den 1 april 2018.
Ordförande yrkar på att nämnden ska bifalla föreliggande förslag till beslut och därmed höja
habiliteringsersättningen från 4 kronor per timme till 8 kronor per timme från och med den 1
april 2018.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag att
höja habiliteringsersättningen från 4 kronor per timme till 8 kronor per timme från och med
den 1 april 2018, dels Larssons (V) yrkande att höja habiliteringsersättningen från 4 kronor per
timme till 10 kronor per timme från och med den 1 april 2018.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till beslut och därmed höja habiliteringsersättningen från 4 kronor
per timme till 8 kronor per timme från och med den 1 april 2018.
Särskilda yttranden, reservationer

Anna Larsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 1)
Roko Kursar (L), Göran Wiberg (M), Hans Banke (M) och Albin Schyllert (M) avser lämna in
ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 2)

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180425 - Habiliteringsersättning i Malmö stad
Beslut FSN 180124 §8 Information avseende habiliteringsersättning i Malmö stad
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§

51

Remiss angående Revidering av Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering och Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering i Malmö stad

FSN-2018-135
Sammanfattning

Förslag till reviderade utvecklingsplaner för jämställdhetsintegrering och mot diskriminering
har tagits fram och skickats till funktionsstödsnämnden för besvarande. Yttrandet presenterar
nämndens synpunkter utifrån de frågeställningar som följde med i missivet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Yrkanden

Anna Larsson (V) yrkar på att funktionsstödsnämnden ska göra två tillägg i nämndens
yttrande:
1. Att berörda föreningar ska få ha synpunkter när det görs revideringar i planerna.
2. Att den årliga uppföljningsrapporten för båda planerna ska gå till kommunfullmäktige.
Ordförande yrkar avslag på Larsson (V) föreslagna tillägg i yttranden och nämnden istället till
förmån för det föreliggande förslaget till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag till
yttrande, dels föreliggande förslag till yttrande inklusive Larssons (V) yrkade tillägg.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden bifaller föreliggande
förslag till yttrande.
Särskilda yttranden

Anna Larsson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse funktionsstödsnämnden 180425 remiss angående revidering av
utvecklingsplaner
Yttrande funktionsstödsnämnden 180425 remiss angående revidering av
utvecklingsplaner
Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 180111 redigerad
Utvecklingsplan mot antidiskriminering 180111 redigerad
KS AU beslut 180129 §30 Revidering av Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering och Strategisk plan för arbetet mot diskriminering i Malmö
stad
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Remissbrev
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§

52

Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020

FSN-2018-128
Sammanfattning

Miljönämnden har tagit fram förslag till handlingsplan för miljöprogrammet 2018-2020.
Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till handlingsplanen men anser att ansvar och
genomförande av planen bör förtydligas.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed bakom föreslagen
handlingsplan för miljöprogrammet.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar på ärendet ska återremitteras till förvaltningen.
Skälet till återremissyrkandet är ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott där man ger
miljönämnden i uppdrag att inarbeta Handlingsplan för klimatneutral organisation 2020 i
Handlingsplan för miljöprogrammet 2020. Ärende bör därför återremitteras i väntan på den
sammanslagna handlingsplanen.
Ordförande yrkar på att ärendet ska avgöras i vid dagens sammanträde.
Beslutsgång

Ordförande börjar med att ställa Wibergs (M) yrkande om återremiss mot ordförandes
yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Omröstning

Göran Wiberg (M) begär omröstning (votering) kring beslutet kring huruvida nämnden
ska återremittera ärendet eller om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
I omröstningen utgör ordförandes yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde "Ja", och bifall till Wibergs (M) yrkande att ärendet ska skickas tillbaka
(återremitteras) till förvaltningen "Nej".
I omröstningen får "Ja" 7 röster och "Nej" 4 röster (ledamöterna Lisbeth Persson Ekström
(SD) och Stefans Claesson (SD) avstår från att rösta). Ordförande finner därmed att nämnden
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Särskilda yttranden, reservationer

Göran Wiberg (M), Hans Banke (M) och Albin Schyllert (M) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till det egna yrkandet om återremiss. (Bilaga 4)
Roko Kursar (L) avser lämna ett särskilt yttrande i ärendet (Bilaga 5)
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Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) hänvisar till det särskilda yttrande
som Sverigedemokraterna lämnade i Miljönämnden 2018-01-23, diarienummer SBN-2018176-1.2.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 180425 remiss förslag till handlingsplan för
miljöprogrammet 2018-2020
Yttrande över remiss förslag till handlingsplan för miljöprogrammet 2018-2020
Förslag till handlingsplan 2018-2020
Förändringar åtaganden och aktiviteter (nämndsremiss)
Protokollsutdrag miljönämnden 2018-01-23 § 12 Handlingsplan 2018-2020 - förslag
Följebrev nämndsremiss

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2018-04-25

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §52

Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i
Malmö stad 2018-2020, FSN-2018-128
Ärende:

Voteringslist(or)
Omröstning FSN 180425 §52: Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet
Ledamot

Ja

Nils Karlsson (MP), Ordförande
Andreas Konstantinidis (S), Vice ordförande
Per Göran Wiberg (M), Andre vice ordförande
Lena Björk (S), Ledamot
Roland Hejde (S), Ledamot
Therese Lindberg (S), Ledamot
Ricardo Tarrida (S), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anna Larsson (V), Ersättare
Hans Åke Banke (M), Ersättare
Albin Schyllert (M), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
4

2
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§

53

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2018/2019

FSN-2018-244
Sammanfattning

Enligt gällande riktlinjer för ekonomistyrning har nämnderna ansvar för att bedriva
verksamheten inom tilldelade ekonomiska ramar. Funktionsstödsnämnden prognostiserar för
2018 ett underskott om 79 400 tkr i samband med utfallsprognos 1. Förvaltningen har med
anledning av detta tagit fram en åtgärdsplan för 2018/2019.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner åtgärdsplanen för en ekonomi i balans 2018/2019.
Yrkanden

Anna Larsson (V) yrkar på att funktionsstödsnämnden avslår åtgärdsplanen för en ekonomi i
balans 2018/2019 samt uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en åtgärdsplan utan
vakansprövning/vakanshållning och utan restriktivitet vid tillsättning av vikarier.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till åtgärdsplan för en ekonomi i balans
2018/2019.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag till
åtgärdsplan, dels Larsson avslagsyrkande på åtgärdsplanen.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
godkänna åtgärdsplanen för en ekonomi i balans 2018/2019.
Särskilda yttranden, reservationer

Anna Larsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 6)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) avser lämna ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 7)
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 180425 - Åtgärdsplan budget i balans 2018/2019
Åtgärdsplan 2018 - FSN 180425
Riskbedömning för Åtgärdsplan 180416
Protokoll från Förvaltningsrådet 180412
Protokollutdrag MBL 180420 §14
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§

54

Uppföljning kring arbetsmiljön med anledning av åtgärdsplan för
ekonomi i balans

FSN-2018-322
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 oktober, i samband med
godkännande av förvaltningens Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2017/2018, att även ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att varannan månad återkomma till nämnden med en
rapport om hur åtgärdsplanen påverkar arbetsmiljön, våra medarbetare och brukare.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av sjukfrånvarostatisk med anledning av
åtgärdsplan för ekonomi i balans.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) och Anna Larsson (V) avser lämna ett särskilt yttrande i ärendet.
(Bilaga 8)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180425 - Uppföljning arbetsmiljö
Sjukfrånvarostatistik
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§

55

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet i funktionsstödsnämnden - Etisk
granskning vid planering av nya LSS-boenden

FSN-2018-204
Sammanfattning

I syfte att säkra att funktionsstödsnämnden fattar välgrundade beslut avseende utbyggnad av
LSS-bostäder har Vänsterpartiet väckt ett nämndinitiativ i vilket man förordar att nämnden
uppdrar åt funktionsstödsförvaltningen att utreda och återkomma med förslag på underlag
som granskar en rad ställningstaganden inför byggande och planering av nya LSS-boenden.
Vänsterpartiet betonar vikten av att beakta en rad etiska aspekter avseende boendets
utformning och storlek i förhållande till brukarens behov.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden bifaller Vänsterpartiets nämndinitiativ kring etisk granskning vid
planering av nya LSS-boenden samt ger förvaltningen i uppdrag att utreda formerna för hur
ett sådan granskning bör gå till och hur förvaltningen ska redovisa detta till nämnden i
samband med beslut om nya LSS-boenden.
Yrkanden

Ordförande yrkar på att nämnden ska bifalla Vänsterpartiets nämndinitiativ kring etisk
granskning vid planering av nya LSS-boenden samt ge förvaltningen i uppdrag att utreda
formerna för hur ett sådan granskning bör gå till och hur förvaltningen ska redovisa detta till
nämnden i samband med beslut om nya LSS-boenden.
Vice ordförande Andreas Konstantinidis (S) instämmer i ordförandes yrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att en enig nämnd beslutar att bifalla Vänsterpartiets nämndinitiativ kring
etisk granskning vid planering av nya LSS-boenden samt ger förvaltningen i uppdrag att
utreda formerna för hur ett sådan granskning bör gå till och hur förvaltningen ska
redovisa detta till nämnden i samband med beslut om nya LSS-boenden.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180425 - Nämndinitiativ från Vänsterpartiet kring etisk
granskning vid planering av nya LSS-boenden
Nämndinitiativ från Vänsterpartiet i Funktionsstödsnämnden Etisk granskning vid
planering av nya LSS-boenden
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§

56

Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens arbetsutskott

FSN-2017-9
Sammanfattning

På funktionsstödsnämndens konstituerande sammanträde den 2 maj 2017 utsågs ledamöter
och ersättare till funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 1 maj 2017 till 31
december 2018. Socialdemokraterna önskar nu ersätta invald ersättare Valentina Stoyanovska
(S) med Therese Lindberg (S) under resterande mandatperiod.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser Therese Lindberg (S) som ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2018-05-01 till 2018-12-31 istället för
Valentina Stoyanovska (S).
2. Funktionsstödsnämnden förändrar inkallelseordningen i arbetsutskottet så att Roland
Hejde (S) får inkallelseordning fyra, och Therese Lindberg (S) får inkallelseordning fem.
Yrkanden

Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att funktionsstödsnämndens arbetsutskott ska bestå
av fem ordinarie ledamöter istället för nuvarande tre och att Sverigedemokraterna ska ha
representation i arbetsutskottet.
Ordförande yrkar avslag på Persson Ekströms (SD) yrkande om fem ordinarie ledamöter i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott och att nämnden därmed inte ska skicka ett ärende till
kommunfullmäktige om förändringar i nämndens reglemente avseende antalet ordinarie
ledamöter i utskottet.
Reservationer

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet.
(Bilaga 9)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 170425 - Ny ersättare i funktionsstödsnämndens
arbetsutskott från 180501
Beslut från FSN 170502 - Val av ledamöter och ersättare till
funktionsstödsnämndens arbetsutskott
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§

57

Förberedelsearbete inför nya dataskyddsförordningen, GDPR

FSN-2018-111
Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den
25 maj 2018. Detta innebär att personuppgiftslagen 1998:204 (PUL) kommer att upphävas
och all lagstiftning rörande personuppgiftsbehandling måste ses över.
Dataskyddsförordningen kommer innebära att de personuppgiftsansvariga organisationernas
ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas, samtidigt som den registrerades rättigheter
förstärks.
Varje nämnd med självständigt verksamhetsansvar räknas som en egen
personuppgiftsansvarig. Detta innebär att funktionsstödsnämnden är ytterst ansvarig för hur
personuppgifter behandlas i de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde.
Alla personuppgiftsansvariga myndigheter måste också utse ett dataskyddsombud. Dennes
uppgift är att se till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom organisationen och
kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den
personuppgiftsansvarige.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen kring den nya dataskyddsförordningen
(GDPR) samt förvaltningens förberedelser för att möta kraven i den nya förordningen.
2. Funktionsstödsnämnden utser stadsjurist Niina Stiber som dataskyddsombud för
funktionsstödsnämndens verksamhetsområde från och med den 25 maj 2018.
3. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt Niina Stiber att meddela Datainspektionen om
beslutet och dataskyddsombudets kontaktuppgifter.

Beslutet skickas till

Stadskontoret
Dataskyddsombud Niina Stiber
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180425 - Inför nya dataskyddsförordningen
Informationsblad+kring+GDPR
Projektplan - Dataskyddsförordningen i FSN
Dataskyddsförordningen (GDPR) - Utdrag från Komin
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§

58

Arkivredovisning för funktionsstödsnämnden

FSN-2018-192
Sammanfattning

I enlighet med Föreskrifter för den kommunala arkivvården i Malmö stad, fastställd av
kommunstyrelsen 9 november 2010, ska varje myndighet i kommunen redovisa sina
handlingar processorienterat i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. I
arkivredovisningen redovisas de handlingar som finns i myndigheten och hur dessa ska
hanteras, bland annat vad gäller förvaring och gallring av handlingar.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till arkivredovisning.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180425 - Arkivredovisning för funktionsstödsnämnden
Arkivredovisning funktionsstödsnämnden version 1.1
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§

59

Information från Studieförbundet Vuxenskolan kring Mitt val

FSN-2018-236
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden besöks av Studieförbundet Vuxenskolan som informerar om sitt
arbete för att tillgängliggöra den demokratiska processen för personer med
funktionsnedsättning. Genom Mitt val ges personer med intellektuell funktionsnedsättning
möjlighet att i en studiecirkel lära sig om valet. Via ett politikerseminarium med lokala
politiker kan de ställa sina frågor och få svar; på ett begripligt sätt. Syftet med studiecirkeln är
att fler ska lära sig om demokrati, partierna och valet, få möjlighet att göra sin röst hörd och
slutligen delta i valet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180425 - Information kring Mitt val
Mitt val - Politikerfolder
Bli en lättläst politiker!
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§

60

Inkomna och utgående skrivelser

FSN-2018-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens sammanträde
2018-04-25
Från kommunfullmäktige
• Uppdrag budget 2017 - Översyn av budgetprocessen med anledning av ny organisation
samt modell för att avsätta resurser till utveckling och effektivisering, STK-2018-322
• Uppföljning av intern kontroll 2017, STK-2018-39
• Översyn av Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad samt Plan för LSSverksamheten i Malmö stad, STK-2017-889
• Valförslag och avsägelser – avsägelse FSN, STK-2018-217
• Valförslag och avsägelser – ny ledamot och ersättare i FSN, STK-2018-319
Från Kommunstyrelsen (och dess arbetsutskott)
• Utseende av dataskyddsombud, STK-2018-365
• Beslut från utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter rörande
ansökningar kring jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt, FSN-2017-762
Från Revisorskollegiet
• Revisorskollegiets årsrapport 2017 – Funktionsstödsnämnden, FSN-2018-389
Från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
• Ställningstagande om ramavtal för särskilda boende- och korttidsplatser, HVO-2018-300
Från funktionsstödsförvaltningen
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 2018-03-22, FSN 2017-976
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 2018-04-12, FSN 2017-976
• Protokollutdrag MBL-förhandling (§14, 180420) gällande åtgärdsplan för budget i balans.
Övrigt
• Inbjudan till politiker att medverka vid projektet ”Vem är jag”, anordnad av Grunden
Sydöstra Skåne
• Dom från högsta förvaltningsdomstolen kring sondmatning, mål 682-17
• Myndigheten för delaktighets checklista för tillgängliga val- och röstningslokaler
Beslut

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



Inkomna och utgående skrivelser
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§

61

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:
Beslut fattade av nämndens ordförande, vice ordförande eller arbetsutskottet
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-04-12
• Ordförandebeslut kring extern placering enligt LSS 9§9, FSN-2018-224
• Beslut om tillförordnad förvaltningsdirektör 16 till 22 april 2018, FSN-2018-433
• Beslut om ställföreträdarskap för förvaltningsdirektören, FSN-2018-432
Beslut fattade på funktionsstödsförvaltningen
• Beslut om tillförordnad HR-chef den 7 maj till den 8 juli 2018, FSN-2018-434
• Beslut anställning i Malmö stad efter 67 års ålder, FSN-2018-254
• Beslut om att upprätta avbetalningsplan för sönderslagen fönsterruta FSN-2018-328
• Beslut om anställning av ny HR-chef, FSN-2018-344
• Beslut om ersättning för skadade glasögon, FSN-2018-397, FSN-2018-464
• Direktupphandling på funktionsstödsförvaltningen, kvartal 1 2018
• Tjänstetillsättningar funktionsstödsförvaltningen, kvartal 1 2018
• Varningar och varsel om åtgärder gällande personal, kvartal 1 2018
Delegationsbeslut innehållande sekretess
• Beslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL mellan 180301 till 180331, FSN-2018-182
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag



Anmälda beslut fattade per delegation

20

§

62

Information från förvaltningen

FSN-2018-39
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om att Arbetsmiljöverket (AMV)
inlett en granskning av bland annat LSS-boenden där man ska granska
förekomsten av hot och våld inom verksamheterna samt den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. Granskningen startar i april 2018 och AMV kommer att göra
besök i utvalda boenden.
Stadsrevisionen kommer att göra en fördjupad granskning av LSS-verksamheten.
Granskningen skulle ursprungligen ske förra året men revisionen har valt att vänta
på grund omorganisationen 2017.

FSN 180425 §50 - Bilaga 1

Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-962
Ärende: 02. Beslut angående habiliteringsersättning
Vänsterpartiet menar att habiliteringsersättningen i Malmö är för låg, anser att den
bör höjas till 10 kr per timme och tog upp en höjning av ersättningen redan i vårt
budgetförslag till Kommunfullmäktige.
Vi yrkade således idag att funktionsstödsnämnden ska höja
habiliteringsersättningen från 4 kronor per timme till 10 kr per timme från och med
1 april 2018. När detta yrkande röstades ner av funktionsnämnden reserverade vi
oss.
Malmö 2018-05-25
Anna Larsson

FSN 180425 §50 - Bilaga 2

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2018-04-25

Beslut avseende habiliteringsersättning i Malmö stad
FSN-2017-962
Liberalerna och Moderaterna föreslog i nämndsbudgeten för 2018 att habiliteringsersättningen
skulle höjas och dubblas från 4 kronor till 8 kronor per timme. Vårt yrkande bifölls inte då av den
styrande minoriteten, men vi välkomnar självfallet att vårt förslag nu äntligen blir verklighet. Att
Malmö stad i jämförelse med andra städer och kommuner betalat ut så pass låg
habiliteringsersättning under så många år är under all kritik.
Vi anser vidare att det är viktigt att betona att vi inte på något sätt ser denna höjning som ett slutligt
steg, utan som ett väsentligt första steg i en angelägen höjning av habiliteringsersättningen i
Malmö.
Malmö 2018-04-25
Roko Kursar (L)

Göran Wiberg (M)

Hans Banke (M)

Med instämmande av:

Karin Granér (L)

Josefin Anselmsson (M)

Albin Schyllert (M)

FSN 180425 §51 - Bilaga 3

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-135
Ärende: 04. Remiss angående Revidering av Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering och Strategisk plan för arbetet mot diskriminering i Malmö
stad
Vänsterpartiet ställer sig bakom funktionsstödsförvaltningens förslag till yttrande
men önskar med detta särskilda yttrande kommentera yttrandet ytterliggare:
För Vänsterpartiet är det förvånande att uppföljningsansvar för planerna föreslås
ligga på kommunstyrelse och inte kommunfullmäktige. Eftersom kommunstyrelsen
inte har något beslutanderätt över nämnderna anser Vänsterpartiet att det minskar
det inflytande som utvärderingar av planerna ger.
För Vänsterpartiet är det en självklarhet att föreningslivet ska vara med och
utveckla och revidera planerna. På sidan 37 i nuvarande Strategisk utvecklingsplan
för arbetet mot diskriminering står ”…även fortsatt ska utvecklingsplanen revideras
eller aktualiseras varje mandatperiod i en bred dialog med föreningslivet.”
Funktionsstödsförvaltningen har mycket kontakt med olika funkisföreningar och
funktionsstödsnämnden beviljar årligen många föreningar föreningsstöd utifrån
deras arbete inom funkisområdet. Vänsterpartiet anser att den kunskap dessa
föreningar har är Malmö stad i behov av att ta del av!
På sidan 10 i förslag till Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering står att
konsekvensbeskrivningar ska göras ”när så är relevant”. Det är en väldigt godtycklig
formulering och Vänsterpartiet efterfrågar en tydligare definition.

Malmö 2018-05-25
Anna Larsson

FSN 180425 §52 - Bilaga 4

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-128
Ärende: 5 Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet-prioriterat
arbete i Malmö stad 2018-2020.

Med anledning av att Miljönämnden tagit fram ett förslag till ”Handlingsplan för klimatneutral
organisation 2020” som ska sändas ut på remiss så beslöt Kommunstyrelsens AU i går att
anmoda miljönämnden att de efter remissbehandling inarbeta förslagen i ”Handlingplan för
klimatneutral organisation 2020” i ”Handlingsplan för miljöprogrammet 2018-2020”.
Moderaterna yrkade därför på återremiss.
Med anledning av att nämnden inte gick med på vårt yrkande om återremiss så ställer vi oss
inte bakom yttrandet utan yrkar avslag.

Malmö 2018-04-25

Göran Wiberg (M)
Med instämmande av:

Josefin Anselmsson (M)

Hans Banke (M)

Albin Schyllert (M)

FSN 180425 §52 - Bilaga 5

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2018-04-25

Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet-prioriterat
arbete i Malmö stad 2018-2020.
FSN-2018-128
Liberalerna i funktionsstödsnämnden vill med detta särskilda yttrande påpeka att vi
i första hand yrkade att ärendet skulle återremitteras då kommunstyrelsens
arbetsutskott anmodat miljönämnden att de efter remissbehandling inarbetar
förslagen i ”Handlingplan för klimatneutral organisation 2020” i ”Handlingsplan för
miljöprogrammet 2018-2020”. Det hade varit rimligare om funktionsstödsnämnden
först yttrat sig när miljönämnden hunnit väva samman de två handlingsprogrammen
till ett, så att man klart ser det totala innehållet.

Malmö 2018-04-25

Roko Kursar (L)
Med instämmande av:
Karin Granér (L)

FSN 180425 §53 - Bilaga 6

Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-244
Ärende: 06. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2018/2019

Vänsterpartiet har tagit del av funktionsstödsförvaltningens förslag till åtgärdsplan.
Åtgärdsplanen omfattar inte hela det underskott som funktionsstödsnämnden har
och en stor del av underskottet beror på omvärldsfaktorer som
funktionsstödsnämnden inte styr över, vilket tas upp som en allvarlig risk vid
Riskbedömning för åtgärdsplan 2018-04-16. Vänsterpartiet är väl medvetna om
skyldigheten att upprätta en åtgärdsplan vid underskott men vi anser inte att det
förslag som funktionsstödsförvaltningen i nuläget presenterar är acceptabelt och
riskerar att drabba brukare och anställda hårt.
Brukare som får insatser via förvaltningens verksamheter har lagstadgad rätt till
goda levnadsvillkor (LSS, 7§), jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhällslivet (LSS, 5§) samt ”…den personal som behövs för att ett gott stöd och en
god service och omvårdnad ska kunna ges.” (LSS, 6§). Vänsterpartiet anser att
åtgärdsplanen riskerar äventyra denna rätt.
På förvaltningsrådets sammanträde 2018-04-12 (§ 19) kommer parterna överens om
att skicka vidare förslag till åtgärdsplan till nämnden, medan Kommunal ställer sig
oenig till föreslagna åtgärder som till stor del kommer drabba deras medlemmar.
Vänsterpartiet ser stora risker med en försämrad arbetsmiljö för en redan utsatt
grupp anställda inom förvaltningen. Det är förvånansvärt att åtgärdsplanen för
2018-2019 innehåller precis samma åtgärder som föregående åtgärdsplan för
ekonomi i balans (FSN-2017-647 ) men att det nu ska sparas mer till en lägre
konsekvens. Det som i förra åtgärdsplanen listades som en allvarlig konsekvens kan
i den nya åtgärdsplanen ha sjunkit till lindrig konsekvens trots att det är mer
pengar som ska sparas. Funktionsstödsförvaltningen har i nuläget den största
sjukfrånvaron i Malmö stad. Dessa föreslagna åtgärder riskerar att leda till högre
kostnader och sjukfrånvaro på sikt samt äventyra heltid som norm. Det behövs fler,
inte färre som jobbar inom välfärden!
Vänsterpartiet yrkade således att funktionsstödsnämnden skulle avslå åtgärdsplan
för ekonomi i balans 2018/2019 och samtidigt uppdra åt
funktionsstödsförvaltningen att återkomma med en åtgärdsplan utan
vakansprövning/vakanshållning samt restriktivitet vid tillsättning av vikarier. När
detta yrkande röstades ner reserverade vi oss.

FSN 180425 §53 - Bilaga 6

Vänsterpartiet
Malmö 2018-05-25
Anna Larsson
Med instämmande av
Carin Gustafsson

FSN 180425 §53 - Bilaga 7

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2018-04-25
Ärende: 6: FSN-2018-244

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2018/2019

Vi Sverigedemokrater har full förståelse för den sits funktionsstödsnämnden har
hamnat i med brister i ekonomin. Vi kan konstatera att såväl nämnden som förvaltningen står inför otaliga problem, både personella som ekonomiska i förhållande till
ställda krav. Vi skulle behöva en Jesus som kunde utföra massor med nästan ingenting.
Samtidigt framstår nödvändigheten av skärpta kontroller gällande assistans som
synnerligen påkallade. Kostnaderna är där enorma även i förhållande till beviljade
medel. Tyvärr innebär detta att besparingar på vissa andra områden endast kan få
en närmast försumbar effekt.
En Sverigedemokratisk ekonomi är vad som krävs för bättre balans.

________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

___________________
Stefan Claesson (SD)

Med instämmande av:
________________
Anna Isaksson (SD)

______________
Jane Olin (SD)

FSN 180425 §55 - Bilaga 8

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-322
Ärende: 07. Uppföljning kring arbetsmiljön med anledning av åtgärdsplan för ekonomi
i balans

När åtgärdsplan för ekonomi i balans antogs 2018-10-23 gavs
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att återkomma till funktionsstödsnämnden
med rapport om hur åtgärdsplanen påverkar arbetsmiljö, anställda samt brukare.
När den första rapporten nu kommer, först efter ett halvår till skillnad från det
beslutade varannan månad, innehåller den enbart sjukfrånvarostatistik där det inte
går att utläsa vad som är långtids- eller kortidsfrånvaro. Rapporten innehåller inte
heller någon information om hur åtgärdsplanen påverkat brukare som mottar
insatser från funktionsstödsförvaltningen.
Till nästa rapport efterlyser Vänsterpartiet ett bättre underlag.

Malmö 2018-05-25
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

FSN 180425 §56 - Bilaga 9

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2018-04-25
Ärende: 9: FSN-2018-244

Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens arbetsutskott

Vi Sverigedemokrater är Sveriges tredje största parti. Att ändra i regelverket just för
att utestänga Sverigedemokraterna är ett agerande som idiotförklarar väljarna till just
tredje största parti i Sverige.
Nu gäller detta ärende en ny ersättare men det nämns också att utskottet ska bestå
av tre ledamöter och tre ersättare. Det är då enligt reglementet. Samma reglemente
som den styrande minoriteten gjorde om efter förra valet.
Vi önskar 5 ledamöter och fem ersättare såsom det varit tidigare.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)

Med instämmande av:
_________________
Anna Isaksson (SD)

_____________
Jane Olin (SD)

