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§

63

Remiss angående återrapportering av budget 2017 - Strategi för äldres
boende

FSN-2018-275
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig avseende remiss angående återrapportering av
budget 2017 - Strategi för äldres boende. Strategin beskriver äldres situation i dagens Malmö
samt redovisar ett antal planerade aktiviteter med mål att ge fler äldre möjlighet att leva
självständigt och tryggt i ordinärt boende. Remissen efterfrågar generella synpunkter på
förslaget till strategi och särskilt kommentarer på föreslagna aktiviteter, förslag till styrning,
organisation och finansiering av arbetet samt konsekvenser i reglemente och/eller
ägardirektiv.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslaget yttrande och ställer sig därmed överlag
positiv till strategin för äldres boende men understryker att denna behöver kompletteras
utifrån kunskaper från nämndens ansvarsområde.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar avslag på föreliggande föreslag till yttrande med hänvisning till
Moderaternas särskilda yttrande i ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-19.
Detta eftersom det i ärendet inte nämns hur stadens fria aktörer kan bidra till en ökad
mångfald inom framtidens äldreomsorg.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande och att nämnden därmed ställer
sig överlag positiv till strategin för äldres boende men understryker att förslaget behöver
kompletteras utifrån kunskaper från nämndens ansvarsområde.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels ordförandes bifallsyrkande till
föreliggande förslag, dels Wibergs (M) avslagsyrkande på detsamma.
Efter att ha ställt de båda förslagen emot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till yttrande och därmed ställer sig överlag positiv till strategin för
äldres boende men understryker att denna behöver kompletteras utifrån kunskaper från
nämndens ansvarsområde.
Särskilda yttranden, reservationer

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M) Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det särskilda yttrande som Moderaterna
lämnade vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-19 (STK-2017-1246-5)
Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 1)

5

Carin Gustafsson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 2)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 180523 - Remiss angående Strategi för äldres boende
Funktionsstödsnämndens yttrande kring Remiss angående Strategi för äldres
boende
Remissversion - Strategi för äldres boende
Beslut KSAU 180319 §159 inkl. särskilt yttrande från Moderaterna
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180319
Följebrev Remiss - Strategi för äldres boende
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§

64

Inrättande av förvaltarenhet och ändring av reglemente

FSN-2018-365
Sammanfattning

En förvaltarenhet inrättas i funktionsstödsförvaltningen under förutsättning att
förvaltarenheten ska vara kostnadsneutral för nämnden. Då förvaltarenheten är en ny
verksamhet inom Malmö stad och funktionsstödsnämnden behöver ett tillägg göras i
nämndens reglemente.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inrätta en förvaltarenhet under
förutsättning att nämnden är befriad från det ekonomiska resultatansvaret samt att
kommunfullmäktige antar de föreslagna förändringarna i funktionsstödsnämndens
reglemente.
2. Funktionsstödsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för funktionsstödsnämnden under
förutsättning att finansiering för förvaltarenheten är beslutad.
Yrkanden

Gharib Aly (M) yrkar på att nämnden i sitt förslag till nytt reglemente, under 16 §, ska göra
följande tillägg inför behandling i kommunfullmäktige " [...] under förutsättning att nämnden är
befriad från det ekonomiska resultatansvaret".
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta en
förvaltarenhet under förutsättning att nämnden är befriad från det ekonomiska
resultatansvaret samt att kommunfullmäktige antar de föreslagna förändringarna i
funktionsstödsnämndens reglemente. Eftersom det redan framgår av föreliggande förslag till
beslut att en förutsättning för att inrätta en förvaltarenhet är att nämnden blir befriad från det
ekonomiska resultatansvaret anser ordförande att detta inte även behöver finnas med
i nämndens reglementet.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag på formulering av 16 § i nämndens förslag till
reviderat reglemente. Dels bifall till föreliggande förslag till lydelse (Nämnden ansvarar för
kommunens förvaltarverksamhet med anställda gode män och förvaltare), dels föreslagen
lydelse inklusive Alys (M) tilläggsyrkande (Nämnden ansvarar för kommunens
förvaltarverksamhet med anställda gode män och förvaltare under förutsättning att nämnden är
befriad från det ekonomiska resultatansvaret).
Efter att ha ställt de båda förslagen emot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till formulering av 16 § i reglementet (Nämnden ansvarar för
kommunens förvaltarverksamhet med anställda gode män och förvaltare).
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180523 - Inrättande av förvaltarenhet och ändring av
reglemente
Förslag på reviderat reglemente för FSN
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§

65

Utförande av tjänster i egen regi vid Hjälpmedelscentrum

FSN-2018-467
Sammanfattning

Malmö stad har två tjänsteavtal kopplade till Hjälpmedelscentrum utlagda på externa utförare.
Det ena avtalet avser hanteringen av vårdsängar och det andra reparation av hjälpmedel som
finns på särskilt boende, exempelvis äldreboenden och LSS-boenden. Hjälpmedelscentrum
avser att inte upphandla dessa tjänster på nytt utan att Malmö stad istället ska utföra
tjänsterna i egen regi.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner att Hjälpmedelscentrum från och med 2019-07-01
själva utför de tjänster som idag utförs via tjänsteavtal med externa utförare.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för
att kompletteras med en kostnadskalkyl kring att utföra tjänsterna i egen regi så att nämnden
ser vilka belopp det rör sig om.
Ordförande yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Roko Kursar (L) yrkar avslag till föreliggande förslag till beslut och att därmed inte godkänna
att Hjälpmedelscentrum från och med 2019-07-01 själva utför de tjänster som idag utförs via
tjänsteavtal med externa utförare.
Ordförande och Andreas Konstantinidis (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut och
att därmed godkänna att Hjälpmedelscentrum från och med 2019-07-01 själva utför de
tjänster som idag utförs via tjänsteavtal med externa utförare.
Beslutsgång

Ordförande börjar med att ställa Wibergs (M) yrkande om återremiss mot ordförandes
yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande finner att det återstår två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag att
Hjälpmedelscentrum från och med 2019-07-01 själva utför de tjänster som idag utförs via
tjänsteavtal med externa utförare, dels Kursars (L) avslagsyrkande på detsamma.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden bifaller
föreliggande förslag till beslut och därmed godkänner att Hjälpmedelscentrum från och med
2019-07-01 själva utför de tjänster som idag utförs via tjänsteavtal med externa utförare.
Reservationer

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 3)
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Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 180523 - Utförande av tjänster i egen regi vid
Hjälpmedelscentrum
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§

66

Nybyggnation Daglig verksamhet

FSN-2017-486
Sammanfattning

I ett tidigare ärende i Funktionsstödsnämnden fick förvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en nybyggnation av daglig verksamhet. Bakgrunden är den förväntade
snittökningen för planåren 2018–2023 med 26 brukare per månad. Nybyggnationen är avsedd
till de brukare som det erfarenhetsmässigt är svårast att hitta anpassade lokaler till. Behoven
överensstämmer med utbyggnadsplanen för LSS-bostäder där bostäder i stimulireducerad
miljö utgör en utmaning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner byggnation av en ny daglig verksamhet i enlighet med
det presenterade förslaget och förutsätter att nybyggnationen är modern och i enlighet med
beprövad erfarenhet av målgruppens behov.
Yrkanden

Ordförande yrkar på att nämnden i sitt beslut lägger till att man "förutsätter att nybyggnationen
är modern och i enlighet med beprövad erfarenhet av målgruppens behov".
Gharib Aly (M) yrkar på ärendet ska återremitteras och att förvaltningen istället anlitar en
privat entreprenör som ansvarar för att bygga och driva den planerade dagliga verksamheten.
Ordförande yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och att nämnden ska
bifalla föreliggande förslag till beslut inklusive ordförandes föreslagna tillägg, det vill säga att
nämnden godkänner byggnation av en ny daglig verksamhet i enlighet med det presenterade
förslaget och förutsätter att nybyggnationen är modern och i enlighet med beprövad
erfarenhet av målgruppens behov.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Alys (M) yrkande om
återremiss där förvaltningen ges i uppdrag att anlita en privat entreprenör som ansvarar för
att bygga och driva den planerade dagliga verksamheten, dels ordförandes yrkande om att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde i enlighet med föreliggande förslag, inklusive
ordförandes tillägg att nämnden förutsätter att nybyggnationen är modern och i enlighet med
beprövad erfarenhet av målgruppens behov.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde och att nämnden därmed godkänner byggnation av en ny daglig
verksamhet i enlighet med det presenterade förslaget och förutsätter att nybyggnationen
är modern och i enlighet med beprövad erfarenhet av målgruppens behov.
Särskilda yttranden, reservationer

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 4)
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Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 5)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180523 - Nybyggnation Daglig verksamhet
Ritning (exempel på nybyggnation)
Beslut FSN 180124 §6 Nybyggnation daglig verksamhet enligt LSS
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§

67

Delårsrapport 1 2018 - funktionsstödsnämnden

FSN-2018-367
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden prognostiseras för 2018 ett negativt resultat om 83 800 tkr.
Merparten av underskottet kan härledas till beslut om personlig assistans LSS och övrig
myndighetsutövning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner delårsrapport 1 2018.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 6)

Beslutet skickas till

Stadskontoret via verktyget Stratsys
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180523 Delårsrapport 1 2018 - Funktionsstödsnämnden
Delårsrapport januari-april 2018 - FSN 180523
Verksamhetsmått DR 1
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§

68

Uppföljning internkontrollplan 2018 delårsrapport 1

FSN-2018-338
Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2018 i samband med delårsrapport 1 för
funktionsstödsnämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner delårsrapport 1 för internkontroll 2018.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande i
ärendet. (Bilaga 7)

Beslutet skickas till

Stadskontoret via verktyget Stratsys
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180523 - Uppföljning internkontrollplan 2018
Uppföljning internkontrollplan delårsrapport 1 2018
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§

69

Revidering av funktionsstödsnämndens delegationsordning

FSN-2018-87
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden föreslås besluta om ett antal förändringar i delegationsordningen.
Dels föreslår förvaltningen att nämnden ska förändra delegatnivån för vissa beslut kring
särskild boendeform, personlig assistans och avlösarservice. Dessa förändringar föreslås träda
i kraft omedelbart, det vill säga den 23 maj 2018.
I samband med att personuppgiftslagen (PUL) upphör och att Europeiska unionens allmänna
dataskyddsförordning (DSF eller GDPR) träder i kraft 25 maj 2018 föreslås även ett antal
strykningar och tillägg så att beslutanderätten utgår från rätt bestämmelser/lagrum.
Förändringar i delegationsordning som görs av detta skäl föreslås träda kraft den 25 maj
2018.
Med anledning av att den nya Förvaltningslagen (2017:900) föreslås slutligen ett antal
förändringar i nämndens delegationsordning. Det gäller framförallt korrigeringar av lagrum
men även en nyhet (punk 10.11). Förändringarna som görs med anledning av den nya
förvaltningslagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.
Tillägg och strykningar har gulmarkerats för att lättare hittas i dokumentet. Det framgår även
vilket datum som respektive korrigering föreslås gälla ifrån.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden antar den reviderade delegationsordning för
funktionsstödsnämnden från och med den 23 maj 2018.
2. Funktionsstödsnämndens förändringar i delegationsordningen som görs med anledning av
Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning träder ikraft den 25 maj 2018 och
förändringar som görs med anledning av den nya kommunallagen (2017:900) träder ikraft den
1 juli 2018.
3. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180523 - Revidering av nämndens delegationsordning
Funktionsstödsnämndens delegationsordning, förslag till FSN 180523

15

§

70

Strategisk handlingsplan för utveckling av arbete med personer med
utmanande beteende

FSN-2018-320
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en strategisk handlingsplan för utveckling av
arbete med personer med utmanande beteende.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

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




G-Tjänsteskrivelse FSN 180523 strategisk handlingsplan
Strategisk handlingsplan utmanande beteenden
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§

71

Personalstatistik 2017 ur ett jämställdhetsperspektiv

FSN-2018-472
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en rapport som redovisar personalstatistik 2017
ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken som presenteras är strukturerad efter samma fem
områden som ingår i Malmö stads ramverk för aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen.
Rapporten är framtagen i linje med diskrimineringslagens intention att undersöka, analysera,
åtgärda och följa upp arbetsgivarens jämställdhetsarbete.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse personalstatistik 2017 ur ett jämställdhetsperspektiv FSN
180523
Personalstatistik 2017 ur ett jämställdhetsperspektiv: en kort analys för år 2017,
tertial 2 och 3
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§

72

Muntlig information om arbetet med förvaltningens organisation

FSN-2018-458
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om funktionsstödsförvaltningens interna
organisering och de förändringar som gjorts sedan förvaltningens bildande för cirka ett år
sedan.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag



Organisationsschema FSF
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§

73

Inkomna och utgående skrivelser

FSN-2018-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens sammanträde den
23 maj 2018.
Redovisade inkomna, upprättade och utgående skrivelser 180523
• Så behandlar Malmö stad personuppgifter gällande förtroendevalda
• Årsredovisning 2017 Malmö stad, jämte revisionsberättelse [FSN-2018-523]
• Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Malmö stad [FSN-2018-524]
• Ombudgetering till följd av ändrat PO-pålägg [FSN-2018-525]
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd [FSN-2017-976]
• Information om mottagen rapport från Sydassistans gällande missförhållande enligt lex
Sarah [FSN-2018-59, FSN-2018-459, FSN-2018-465]

Beslut

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



Inkomna och utgående skrivelser
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§

74

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.
Redovisade delegationsbeslut 180523:
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-05-09
• Delegationsbeslut om utrangering av anläggningar, FSN-2018-462
• Delegeringsbeslut avseende tillförordnad förvaltningsdirektör 11 maj 2018, FSN-2018-512
• Delegeringsbeslut avseende tillförordnad förvaltningsdirektör sommaren 2018, FSN-2018499
• Beslut om LSS-insats och bistånd enligt SoL mellan 180401 till 180430, FSN-2018-182

Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag



Anmälda beslut fattade per delegation
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§

75

Information från förvaltningen

FSN-2018-39
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen kommer att skicka in en ESF-ansökan (Europeiska
Socialfonden) gällande kompetensutveckling för befintlig personal i våra LSS-boenden.
Ansökan ska gå via kommunstyrelsen men nämnden kommer också att få ta del av ansökan
vid nästkommande sammanträde, då som en utgående skrivelse.
I enlighet med den nya versionen av förvaltningslagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli
2018 ska förvaltningen i ansökningsskedet informera om sina beräknade handlingstider.
Anledningen till detta är att den enskilde ska informeras om ett ärende väntas bli väsentligt
försenat och anledningarna till detta. För att bedöma vad en västenlig försening är måste
förvaltningen ha ett riktmärke för handläggningstiden. Förvaltningen kommer att sätta fyra
månader som riktmärke för sina utredningar.
Funktionsstödsförvaltningen startar en egen facebookgrupp. Tidigare har förvaltningen
publicerat nyheter via den Malmöövergripande facebookgruppen men nu kommer man alltså
att starta en egen grupp mer riktad mot förvaltningens målgrupper.
Förvaltningen kommer att genomföra en brukarundersökning för personer med insatsen
personlig assistans.
Det har varit många sökande till förvaltningens utlysta tjänster under den senaste tiden. Detta
gäller både de annonserade tjänsterna för biståndshandläggare och de sommarvikariat som
finns inom förvaltningens verksamheter.
Larsson påminde nämndens ledamöter och ersättare om de två utbildningstillfällen kring
barnkonventionen med särskild inriktning på barn och unga med funktionsnedsättning som
hålls den 30 maj. Ersättning och förlorad arbetstidsförtjänst utgår för samtliga
ledamöter/ersättare i funktionsstödsnämnden enligt beslut i arbetsutskottet.
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft. Ett steg i detta är
informera de personer vars uppgifter som vi behandlar om varför vi gör det och hur vi
hanterar och skyddar uppgifterna. Bland inkomna skrivelser bifogas till dagens sammanträde
ett informationsblad om hur förvaltningen och Malmö stad hanterar de förtroendevaldas
personuppgifter och varför.
Larsson påminde avslutningsvis om att nästa möte kommer att avslutas med en enklare
sommarlunch och uppmanade därför nämndens ledamöter och ersättare att avsätta lite tid för
detta i anslutning till sammanträdet den 18 juni
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 20180523
Ärende: 2: FSN-2018-275

Remiss angående återrapportering av budget 2017- Strategi för äldres boende

Våra äldre medborgare i staden behöver verkligen få en god strategi för sitt boende.
Det finns goda tankar i texten. Ledorden i texten är självständighet, trygghet och utredning. Här vill vi Sverigedemokrater även få in ordet tillgänglighet. Det saknas boende för många äldre som verkligen inte vill bo kvar i sin gamla bostad. Många äldre
bor ändå kvar och är väldigt ensamma och isolerade.
Den styrande minoriteten lade ner Mathildenborg som var en mötesplats för många
äldre. Tuppens restaurang som var mycket uppskattad av många äldre är också
borta, åtminstone för tillfället. Risken är att det inte blir någon ny heller.

Här nämner man också att information på olika språk bör finnas. Grundtanken bör
även vara att svensktalande personal ska finnas. Det finns många svensktalande
äldre som kan ha svårt att förstå personal med dålig svenska.
Den allsmäktiga minoriteten glömmer ofta omtanken om våra äldre som i de flesta fall
arbetat ett långt liv. De har också alltid betalat skatt och bör ha det bra på ålderns
höst. Vi Sverigedemokrater värna om denna grupp.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Anna Isaksson (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jane Olin (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-275
Ärende: 02. Remiss angående återrapportering av budget 2017 - Strategi för äldres
boende
Vänsterpartiet önskar med detta yttrande kommentera strategin för äldres boende
på ett mer generellt plan än funktionsnämndens mer riktade yttrande utifrån
gruppen personer med funktionsnedsättning;
Vänsterpartiet anser att MKB bör vara ett centralt verktyg för att ta fram
trygghetsboenden, seniorboenden och andra äldreboenden. MKB kan exempelvis
bygga om lägenheter i sitt bestånd till trygghetslägenheter och bygga mötesplatser
till dessa. MKB behöver ett tydligt uppdrag och är särskilt viktigt i de områden som
redan man redan har. Vänsterpartiet anser vidare att förslaget till strategi ger
marknaden en för stor del i att lösa äldres boende.
Idag finns åtta mötesplatser för äldre och i förslaget till strategi står att
möjligheterna till att öppna fler mötesplatser ska undersökas, där mobila och
flexibla lösningar kan vara ett alternativ. Vad mobila och flexibla lösningar är
framgår ej, men Vänsterpartiet förespråkar stabilitet. Permanenta mötesplatser
gör att olika typer av trygghetsboenden och andra äldreboenden kan knytas till
dessa och därmed skapa trygghet för äldre.
Att en bostadsrådgivning startas kan gynna vissa grupper av äldre. Vänsterpartiet
anser att det främst behövs fler trygghetsboenden eller andra äldreboenden med
låg hyra som äldre med låg inkomst kan flytta till och där kön hos Boplats Syd inte
är alltför lång.
Malmö 2018-05-23
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 20180523
Ärende: 5: FSN-2017-486

Särskilt yttrande Nybyggnation Daglig verksamhet

Vi Sverigedemokrater är positiva till det föreslagna beslutet, nybyggnation dagligverksamhet. Vi vill dock belysa problematiken kring denna brukargrupp med utmanande beteende. Därför vi vill lyfta vikten av välplanerade lokalytor inte enbart för
brukarna utan även för personalen där största hänsyn ska beaktas gällande personalens säkerhet.
Det har vid upprepade tillfällen hänt incidenter där personalens säkerhet inte har
kunnat tillgodoses. Detta anser vi även bör beaktas i vidare planering. Denna brukargrupp ställer mycket höga krav på personal. Vi kan också se en stor omsättning av
personal i denna typ av verksamheter, då den kan vara psykiskt krävande. Vi anser
därför att personalens trygghet och arbetsmiljö är av stor vikt.
Arbetsmiljöverket har uppmärksammat problematiken och ser allvarligt på problemen. Detta förstärker Sverigedemokraternas ställningstagande i frågan och vi anser
därför att detta är någonting som Malmö Stad bör se över i alla verksamheter inom
LSS, inte minst för att stärka Malmö Stads ställning som arbetsgivare.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Anna Isaksson (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jane Olin (SD)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 20180523
Ärende: 6: FSN-2018-367

Särskilt yttrande Delårsrapport 1 2018-funktionsstödsnämnden

Vi Sverigedemokrater anser att denna delårsrapport visar den styrande minoritetens
grava misslyckande. Nämnder skall trolla för att kunna genomföra lagstadgade väl
motiverade krav på verksamheten.
Vårt hopp om förbättring kanske infrias efter valdagen i höst, fast detta är trots allt en
klen tröst för de som försöker sköta förvaltningens ekonomi just nu
Att kalla dessa underskott för ekonomiska utmaningar i verksamheten är rent
självbedrägeri.
Prioriteringar i enlighet med Sverigedemokraternas budgetering skulle däremot
innebära en väsentlig skillnad för nämnden, staden och landet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Anna Isaksson (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jane Olin (SD)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 20180523
Ärende: 7: FSN-2018-338

Uppföljning internkontrollplan 2018 delårsrapport 1

Vi Sverigedemokrater anser att vid en uppföljning bör det allra mesta vara utfört.
Under rubriken ”granskningsmetod” Kan vi läsa en tvivelaktig metod. Här nämner den
styrande minoriteten av när man nyrekryterar så görs endast 20 styck stickprovskontroller. På hur många anställda? Är det 22 personer är det gott och väl men är det
200 personer känns det väldigt vanskligt. Vad är det då man släpper igenom? Att
man finner ”rutinen fungera ändamålsenligt” är även det anmärkningsvärt.
Lite bättre ordning i leden tycker vi Sverigedemokrater att det ska vara.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Anna Isaksson (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jane Olin (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-320
Ärende: 09. Strategisk handlingsplan för utveckling av arbete med personer med
utmanande beteende.
Vänsterpartiet gläder sig åt att Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en
strategi för arbetet med utmanande beteende. Vänsterpatiet önskar dock påpeka
några saker:
Strategin saknar grundläggande definition till vad som avses med uttrycket
”utmanande beteende". För en strategi som riktar sig till alla förvaltningens
medarbetare anser Vänsterpartiet att utmanande beteende bör definieras och
förtydligas så att inte missförstånd kan uppstå.
Strategin fokuserar mycket på det förebyggande arbete men Vänsterpartiet saknar
en beskrivning av det systematiska arbetet när ett utmanande beteende är befäst;
strategin tar upp evidensbaserade metoder/behandlingsinsatser såsom lågaffektivt
betemötande, tydliggörande pedagogik, flexibel omgivning, alternativ och
kompletterande kommunikation varvid Vänsterpartiet är undrade till varför inte
tillämpad beteendeanalys tas upp när evidensgranskningsrapporter (ex Andersson A.
et al. (2014) Behandlingsinsatser för personer med intellektuell
funktionsnedsättning och problemskapande beteende) understryker vikten av
funktionell analys vid beteendestödsplaner.

Malmö 2018-05-23
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

