1

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2018-06-18 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Nils Karlsson (MP) (Ordförande)
Andreas Konstantinidis (S) (Vice ordförande)
Lena Björk (S)
Roland Hejde (S)
Therese Lindberg (S)
Carin Gustafsson (V)
Gharib Sayed Aly (M)
Roko Kursar (L)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Valentina Stoyanovska (S) ersätter Ricardo Tarrida (S)
Hans Åke Banke (M) ersätter Per Göran Wiberg (M)
Albin Schyllert (M) ersätter Eva-Christine Winqvist (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Nahid Biglari (S)
Eyüp Kurtulmus (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Anna Maria Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Charlotte Magill (kansliet för hållbar utveckling) §80
Emelie Aho (kansliet för hållbar utveckling) §80
Linus Sahlström (enhetschef lokal och IT-stöd) §81
Klara Kursis (tf HR-chef) §§83-84
Maria Viklund Wihlborg (HR-konsult) §§83-84
Annette Prössel (HR-konsult) §§83-84
Martina Takter (närståendekoordinator) §85

Utses att justera

Hans Banke (M)

Justeringen

2018-06-25

Protokollet omfattar

§§76-90

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande

...........................................

Nils Karlsson (MP)
Justerande

...........................................

Hans Banke (M)

2

ÄRENDELISTA
§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90

Godkännande av dagordningen
Remiss revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer
Remiss Motion av Magnus Olsson (SD) avseende maxgräns för antalet uppdrag
för god man
Remiss angående Motion av Jonna Böhler (FI) om höjd habiliteringsersättning i
Malmö
Malmö stads arbete med hållbar utveckling
Reviderat funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS
Nytt datum för funktionsstödsnämndens septembersammanträde 2018
Sjukfrånvarostatistik, tertial 1 2018
Arbetsskador och tillbud, tertial 1 2018
Handlingsplan för ett anhörigperspektiv i funktionsstödsförvaltningens
verksamheter
Remiss angående Malmö stads ärendehandbok, version 3.0
Information om ramavtal för särskilda boende- och korttidsplatser
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Delegationsbeslut
Information från förvaltningen

3

§

76

Godkännande av dagordningen

Sammanfattning

Ärendet Remiss angående Malmö stads ärendehandbok, version 3.0 (FSN-2018-631) föreslås läggas
till i dagordningen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner dagordningen med föreslaget tillägg.
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§

77

Remiss revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer

FSN-2018-388
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till revidering av regler
och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer. Förslaget harmonierar med de riktlinjer för organisationsstöd till organisationer på funktionsstödsområdet
som nämnden fattade beslut om 2018-02-21. I förslaget fastslås de så viktiga demokratiska
grunderna som Malmö stad står för och är redo att stödja i initiativ från idéburen sektor. Som
styr- och stöddokument är förslaget skrivet på en övergripande nivå som ger de berörda
nämnderna det nödvändiga utrymmet för anpassning av bidragsregler för sina respektive
ansvarsområden. Förslaget är genomarbetat och har en bra sammanhållen uppbyggnad men
skulle tjäna på ett något enklare och tydligare språkbruk.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed positiva till föreslagna
revideringar av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer.
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska göra följande förändringar i förslaget
till yttrande:
Under Krav på föreningen bör det läggas till att en förening som söker bidrag ska ha Malmö stad som
verksamhetsområde.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att nämnden ska göra följande
förändringar i förslaget till yttrande:
Under Krav på föreningen bör ordet "mångfald" strykas eftersom det innefattas i det redan beskrivna "allas
människors lika värde".
Under Krav på föreningen bör de framgå att eventuellt fusk kommer att polisanmälas.
Under Krav på föreningen bör det läggas till att föreningen ska skapa möjlighet till delaktighet och deltagande
oberoende av politisk åskådning.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande och därmed avslag på
Gustafssons (V) och Persson Ekströms (SD) yrkanden.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag till
yttrande, dels föreliggande förslag till yttrande inklusive Gustafssons (V) föreslagna
förändringar, och dels föreliggande förslag till yttrande inklusive Persson Ekströms
(SD) föreslagna förändringar.
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Ordförande börjar med att ställa bifall till föreliggande förslag till yttrande mot Gustafssons
(V) förslag till yttrande. Därefter ställer ordförande bifall till föreliggande förslag till yttrande
mot Persson Ekströms (SD) förslag till yttrande.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att bifalla
föreliggande förslag till yttrande och därmed ställer sig positiva till föreslagna revideringar av
regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer.
Särskilda yttranden, reservationer

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
1)
Roko Kursar (L), Gharib Aly (M), Hans Banke (M) och Albin Schyllert (M) kommer att
lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 2)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse FSN 180618 - Remiss angående Revidering av regler och
riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer
Yttrande angående Malmö stads stöd till ideella föreningar
Regler och riktlinjer - remissversion
Frågeställningar till remissinstanser
Följebrev Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar
och organisationer
Beslut §236 KSAU 180409 Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd
till föreningar och organisationer
Riktlinjer för organisationsstöd till organisationer inom funktionsstödsområdet
Beslut FSN 180221 §23 Revidering av riktlinjer för organisationsstöd inom
funktionsstödsområdet
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§

78

Remiss Motion av Magnus Olsson (SD) avseende maxgräns för antalet
uppdrag för god man

FSN-2018-202
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över en motion gällande maxgräns för antalet
uppdrag för god man. I yttrandet framför bland annat att det redan finns rekommendationer
för antalet uppdrag som en ställföreträdare bör ha, att en förvaltarenhet bedöms resultera i att
antalet uppdrag per ställföreträdare kan hållas nere samt att Malmö stad bör avvakta att det
tas fram nationella riktlinjer innan egna interna riktlinjer ses över. Av dessa skäl föreslås
funktionsstödsnämnden avslå motionen kring en maxgräns för antalet uppdrag för god man.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och föreslår därmed kommunfullmäktige att
avslå Magnus Olsson (SD) motion avseende maxgräns för antalet uppdrag för god man.
Yrkanden

Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen avseende en maxgräns för antalet uppdrag för god man.
Ordförande yrkar på att nämnden ska bifalla föreliggande förslag till beslut och
därmed föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med vad som framförs i yttrandet.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag till
yttrande, dels Ekström Persson (SD) förslag att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att avslå
Magnus Olsson (SD) motion avseende maxgräns för antalet uppdrag för god man med vad
som framförs i yttrandet.
Reservationer

Lisbeth Ekström Persson (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
3)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180618 - Remiss Motion av Magnus Olsson (SD) avseende
maxgräns för antalet uppdrag för god man
Yttrande FSN 180618 - Remiss Motion av Magnus Olsson (SD) avseende maxgräns
för antalet uppdrag för god man
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Motion av Magnus Olsson (SD) avseende maxgräns för antalet uppdrag för god
man
Remiss Motion av Magnus Olsson (SD) avseende maxgräns för antalet uppdrag för
god man, STK-2018-288
Beslut FSN 180523 §64 Inrättande av förvaltarenhet och ändring av reglemente
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§

79

Remiss angående Motion av Jonna Böhler (FI) om höjd
habiliteringsersättning i Malmö

FSN-2018-515
Sammanfattning

Motion har inkommit från Jonna Böhler (FI) avseende höjd habiliteringsersättning i Malmö
stad med yrkande att höja habiliteringsersättningen med minst 100 %, från fyra kronor i
timmen till minst åtta kronor i timmen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden anser motionen besvarad eftersom funktionsstödsnämnden redan
höjt habiliteringsersättningen från fyra kronor i timmen till åtta kronor i timmen från och
med 1 april 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Roko Kursar (L) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 5)

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 180618 - Remiss angående Motion av Jonna Böhler (FI)
om höjd habiliteringsersättning
Yttrande funktionsstödsnämnden 180618 Remiss angående Motion av Jonna
Böhler (FI) om höjd habiliteringsersättning i Malmö
Motion av Jonna Böhler (FI) om höjd habiliteringsersättning i Malmö
Beslut avseende höjd habiliteringsersättning i Malmö stad 180425
G-Tjänsteskrivelse FSN 180425 - Habiliteringsersättning i Malmö stad
Följebrev Motion av Jonna Böhler (FI) om höjd habiliteringsersättning i Malmö ,
STK-2018-544
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§

80

Malmö stads arbete med hållbar utveckling

FSN-2018-325
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden bjuder in Kansliet för hållbar utveckling för information och
diskussioner kring Malmö stads arbete med hållbar utveckling. Kansliets uppdrag är att leda,
samordna och stödja förvaltningarnas arbete med hållbar utveckling och vara en
sammanhållande aktör i samverkan med omvärlden. Utgångspunkten är FN:s globala
hållbarhetsmål och Agenda 2030 samt kommunfullmäktiges budgetmål och
Malmökommissionens rekommendationer för ett socialt hållbart Malmö.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag




FNs globala mål för hållbar utveckling
Kommunfullmäktige uppdrag 2017 Se över hur FNs globala hållbarhetsmål kan
implementeras på lokal nivå
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§

81

Reviderat funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS

FSN-2018-527
Sammanfattning

Förslag på revidering av funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS.
Funktionsprogrammet vänder sig i första hand till byggbranschens aktörer och fungerar som
en handbok eller manual vid planering, projektering och uppförande av boendeenheter för
personer med funktionsnedsättningar.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner reviderat funktionsprogram, bostad med särskild
service enligt LSS.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180618 - Revidering funktionsprogram
Funktionsprogram bostad med särskild service enligt LSS 2018 05 24
Serviceförvaltningens krav på nyinstallerad brandlarmscentral
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§

82

Nytt datum för funktionsstödsnämndens septembersammanträde 2018

FSN-2018-583
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutade i september 2017 om sammanträdesdatum och -tider för
hela 2018. Mötesdagar togs fram med utgångspunkt i nämndens arbetssätt med ett beredande
utskott och de krav som finns på facklig samverkan. Vissa justeringar gjordes också så att
sammanträdena inte skulle krocka med kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges, eller
beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheters sammanträden.
Det som inte togs i beaktande när nämnden beslutade om sina datum för 2018 var
stadskontorets tidplan för budget och uppföljning 2018, detta delvis för att denna inte var
fastställd eller kommunicerad när nämnden fattade sitt beslut. I tidsplanen framgår att
nämnderna måste ha behandlat delårsrapporten för januari till augusti 2018 senast den 24
september 2018. Av detta skäl behöver nämndens septembersammanträde tidigareläggas, från
onsdagen den 26 september till fredagen den 21 september.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden beslutar att flytta sitt septembersammanträde från onsdagen den
26 september till fredagen den 21 september
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180618 - Nytt datum för nämndens
septembersammanträde
Beslut FSN §71 Sammanträdesdagar och -tider för funktionsstödsnämnden 2018
Översikt mötestider FSN 2018 - korrigering 180618
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§

83

Sjukfrånvarostatistik, tertial 1 2018

FSN-2018-501
Sammanfattning

Föreliggande ärende är en redovisning av sjukfrånvarostatistik tertial 1 2018. Eftersom
funktionsstödsförvaltningen bildades den 1 maj 2017 finns inga jämförande siffror med
motsvarande period föregående år utan jämförelse kan därför enbart ske med Malmö stad
totalt.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden återremitterar ärendet och uppdrar förvaltningen att inkludera en
redovisning över hur många procent av förvaltningens sjukskrivna medarbetare som efter 90
dagars sjukskrivning blir erbjudna anpassade eller andra tillfälliga arbetsuppgifter.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att ärendet ska återremitteras och att nämnden ger förvaltningen i
uppdrag att, i enlighet med Handlingsplan Minskad sjukfrånvaro 2018/2019, inkludera en
redovisning över hur många procent av förvaltningens sjukskrivna medarbetare som efter 90
dagars sjukskrivning blir erbjudna anpassade eller andra tillfälliga arbetsuppgifter.
Ordförande yrkar bifall till Kursars (L) förslag på återremiss.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att ärendet därmed
återremitteras till förvaltningen.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180618 - Sjukfrånvarostatistik tertial 1 2018
Sjukfrånvarorapport tertial 1 2018 - till AU 180607
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§

84

Arbetsskador och tillbud, tertial 1 2018

FSN-2018-502
Sammanfattning

Föreliggande ärende är en redovisning av arbetsskador och tillbud tertial 1 2018. Eftersom
funktionsstödsförvaltningen bildades den 1 maj 2017 finns inga jämförande siffror med
motsvarande period föregående år.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av arbetsskador och tillbud, tertial 1
2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 6)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180618 - Arbetsskador och tillbud
Rapport Tillbud och arbetsskador T1 2018 (180611)
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§

85

Handlingsplan för ett anhörigperspektiv i funktionsstödsförvaltningens
verksamheter

FSN-2018-319
Sammanfattning

Handlingsplanen för ett anhörigperspektiv är ett inriktningsdokument som förtydligar och
vägleder hur funktionsstödsförvaltningen ska arbeta med ett anhörigperspektiv och med stöd
till anhöriga. Ett anhörigperspektiv ska inkluderas i samtliga verksamheter i linje med
verksamhetens syfte och inriktning. Information och rutiner i varje verksamhet ska tydliggöra
hur ett anhörigperspektiv inkluderas i verksamheterna.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen kring handlingsplanen för ett
anhörigperspektiv i funktionsstödsförvaltningens verksamheter.
Särskilda yttranden

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




G-Tjänsteskrivelse FSN 180618 - Handlingsplan för anhörigperspektiv FSF
Handlingsplan anhörigperspektiv (FSF)
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§

86

Remiss angående Malmö stads ärendehandbok, version 3.0

FSN-2018-631
Sammanfattning

Ärendehandboken är ett Malmö stadsövergripande styrdokument för ärendeprocessen i
kommunen. Den är till för att stadens medarbetare och verksamheter ska hantera allmänna
handlingar och beslutsunderlag på ett rättssäkert och tillgängligt sätt för att Malmös
medborgare ska få insyn i verksamheterna. Den är också ett stöd till medarbetare i det dagliga
arbetet och säkerställer att de olika förvaltningarna har en likvärdig hantering. En arbetsgrupp
på stadskontoret föreslår nu att antal revideringar i ärendehandboken. Handboken har inte
setts över i sin helhet utan uppdaterats vad gäller ny lagstiftning och vissa förändrade
arbetssätt.
Remissen är ställd till funktionsstödsnämnden men på grund av att handboken handlar om
förvaltningarnas praktiska hantering av olika uppgifter och lagkrav, att förändringarna i
handboken inte är särskilt omfattande samt på grund av den korta svarstiden, föreslås
nämnden ge förvaltningen i uppdrag att svara på remissen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden uppdrar funktionsstödsförvaltningen att svara på Remiss
angående Malmö stads ärendehandbok, version 3.0.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

•
•
•

Ärendehandbok version 3.0
Bilaga till ärendehandbok version 3.0
Malmö stads ärendehandbok version 3.0
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§

87

Information om ramavtal för särskilda boende- och korttidsplatser

FSN-2018-376
Sammanfattning

Malmö stad avropar externa särskilda boende- och korttidsplatser från Malmö stads eget
upphandlade ramavtal och Kommunförbundet Skånes ramavtal. Malmö stad kommer från
2019-09-01 endast att ingå i Kommunförbundet Skånes nya ramavtal, då Malmö stads
ramavtal upphör 2019-08-31.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 180618 - Information om ramavtal för särskilda boendeoch korttidsplatser
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§

88

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2018-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens
sammanträde i juni 2018.
• Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Malmö stad, STK-2018-254
• Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Bolmörtens LSS-boende, Bolmörten
9, STK-2018-357
• Remiss från Socialdepartementet - För barnets bästa Utredningen om tvångsåtgärder mot
barn inom psykiatrisk tvångsvård, STK-2018-129
• Kommunfullmäktige uppdrag 2017: Se över hur FN:s globala hållbarhetsmål kan
implementeras på lokal nivå, STK-2017-1606
• Begäran om kommunbidragsväxling mellan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden, STK-2018-297
• Uppdrag budget 2018 - Samordna ansökningar av externa medel i syfte att stärka Malmös
hållbarhetsarbete, STK-2018-85
• Hyreskontrakt avseende gruppbostad enligt LSS, kvarteret Sofia 1, STK-2018-475
• Skrivelse från föreningen Tillgänglighetsgruppen om att Malmö stad ska
inrätta en övergripande ansvarig för stadens tillgänglighetsfrågor, STK-2017-1241
• ESF-ansökan HÅPP - normbrytande kompetensförsörjning, FSN-2018-628
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 180607, FSN-2017-976
Beslut

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

89

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 18 juni 2018:
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-06-07
• Beslut om avskrivningar av kundfordran, FSN-2018-559
• Beslut om anställning i Malmö stad efter 67 år, FSN-2018-614
• Beslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL mellan 180501 och 180531, FSN-2018182
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
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§

90

Information från förvaltningen

FSN-2018-39
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden och funktionsstödsförvaltningen har nu funnits i drygt ett år
(bildades i maj 2017). Förvaltningsdirektör Annelie Larsson sammanfattade detta första år
och lyfte antal exempel på sådant förvaltningen och nämnden uppnått tillsammans.
Annelie lyfte bland annat det ökade antalet LSS-lägenheter, nya dagliga verksamheter och den
höjda habiliteringsersättningen, att funktionsstödsnämnden som enda nämnd i Malmö börjat
med sammanträden öppna för allmänheten, de valverkstäder som hållits för att öka
delaktigheten bland förvaltningens målgrupper, samverkansrådet med brukarorganisationer,
den framtagna strategin för arbetet med utmanande beteende och den nya anhörigplanen, det
HBTQ-certifierade LSS-boendet, den nystartade facebooksidan, vår samverkan med Malmö
universitet, projektet Malmö behöver dig som riktar sig till de som vill jobba inom vård och
omsorg, framtidsforum och utvecklingen av mobil dokumentation. Dessutom utsågs
enhetschef Lisa Lannerud till årets ledare i Malmö stad.
Annelie tackade nämnden för deras arbete under året och önskade en riktigt skön sommar.
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Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 20180618
Ärende: 2: FSN-2018-388

Remiss revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar
och organisationer.
Vi Sverigedemokrater yrkar på ett tillägg i texten i ”Regler och riktlinjer-remissversion”
sid.3 första stycket. Den meningen som slutar med ”sexuell läggning eller ålder” vill vi
tillföra politiskt åskådning som ytterligare en markering för vem som inte ska diskrimeras.
I samma dokument på sidan 2, sista stycket, första meningen vill vi också förändra
texten. Texten lyder ”Föreningen ska också ta ställning för demokratin och samhällssystem och verka för jämställdhet, mångfald och allas lika värde och likabehandling….” Här vill vi ta bort ordet mångfald eftersom resterande ordalydelse till fullo beskriver vad som gäller.
Sista meningen i samma stycke, sidan 2 längst ner anser vi att ett tillägg behövs. Det
är att om fusk uppdagas ska detta alltid polisanmälas.
I detta dokument är det yttrandet i orden vi tar ställning till. Med dessa nya regler blir
det tydligare i skrift. Man kan heller inte längre utesluta ett politiskt valt parti som Sverigedemokraterna med dessa tillägg. Alltså blir det demokrati, på riktigt.
Då våra äskande inte vann gehör så reserverar vi oss i ärendet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Anna Isaksson (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2018-06-18

Remiss revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar
och organisationer
FSN-2018-388
Liberalerna och Moderaterna har länge verkat för att de utdaterade och otillräckliga reglerna och
riktlinjerna avseende Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer ska revideras
och uppdateras med tydligare riktlinjer och demokratikrav.
Malmös föreningsliv gör ett fantastiskt arbete. Dock har vi tyvärr fått se att vissa föreningar
brustit i de demokratiska värderingarna. Det kan vi aldrig acceptera. Det är av största vikt att
Malmö stad är tydliga i våra demokratikrav på föreningarna som får kommunalt stöd.
Nolltolerans måste råda mot föreningar som på något sätt inte ställer upp på de grundläggande
demokratikraven.

Malmö 2018-06-18
Roko Kursar (L)

Gharib Aly (M)

Hans Banke (M)

Albin Schyllert (M)
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Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 20180618
Ärende: 3: FSN-2018-202

Remiss motion av Magnus Olsson (SD) avseende maxgräns för antalet uppdrag för god man

Vi Sverigedemokrater anser det absurt att ha för många uppdrag som god man. För
många uppdrag har man om man som i vissa fall har ända upp till 47 uppdrag på en
enda god man. Detta är ett omänskligt antal personer att hjälpa om man verkligen
ska vara en god man. Det finns även många som har 30 personer att vara god man
till, även detta en övermäktig uppgift att hantera för en enda god man.
Vi ser fram emot en seriös hantering av människor som behöver hjälp därför yrkade
vi bifall till denna eminenta motion.
Då vårt yrkande inte vann gehör, reserverar vi oss.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Anna Isaksson (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 2018-06-18
Ärende: FSN-2018-515
Ärende: 04 Remiss angående Motion av Jonna Böhler (FI) om höjd
habiliteringsersättning i Malmö
Vänsterpartiet delar motionärens åsikt om att habiliteringsersättningen som
betalas ut i Malmö kommun är för låg. Att Malmö stad under så lång tid betalat ut
en så låg habiliteringsersättning är under all kritik.
Redan i Vänsterparitets budgetförslag för 2018 föreslogs en höjning till 10 kronor
per timme. När Funktionsstödsnämnden på sitt sammanträde 2018-04-25 tog beslut
om nivån på habiliteringsersättningen yrkade Vänsterpartiet således att
habiliteringsersättningen skulle höjas från 4 kronor till 10 kr per till timme från och
med den 1 april 2018. När detta yrkande avslogs reserverade vi oss.
Vänsterpartiet anser således att habiliteringsersättningen borde ha höjts med mer
än 100%. Vänsterpartiet anser även att LSS-insatsen daglig verksamhet behöver fler
kvalitetshöjande åtgärder än enbart en höjd habiliteringsersättning. Exempelvis har
vi starkt kritiserat och reserverat oss mot ”Åtgärdsplan för en ekonomi i balans
2018/2019” (FSN-2018-244) i vilken försämrad kvalitet i verksamheterna ses som en
risk vilket drabbar såväl förvaltningens anställda som deltagare i daglig
verksamhet.
Malmö 2018-06-18
Carin Gustafsson (V)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2018-06-18

Remiss angående motion om höjd habiliteringsersättning i Malmö
FSN-2018-515
Då funktionsstödsnämnden redan har genomfört motionärens yrkande, och
habiliteringsersättningen har höjts med 100 procent, det vill säga från fyra till åtta
kronor i timmen, anser Liberalerna i funktionsstödsnämnden att det är fullt rimligt
att anse motionen besvarad.
Vi vill dock påpeka att habiliteringsersättningen i Malmö, trots höjningen,
fortfarande är för låg. En fortsatt stegvis höjning kommer att vara nödvändig och det
bör därför prioriteras i nämndens budget för år 2019.

Malmö 2018-06-18

Roko Kursar (L)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2018-06-18
Ärende: FSN-2018-502
Ärende: Arbetsskador och tillbud, tertial 1 2018
Vänsterpartier ser med stor oro på rapporten om arbetsskador och tillbud. Under
perioden maj till december 2017 rapporteras 902 tillbud och 117 arbetsskador
(FSN-2017-184) Under perioden januari till april 2018 rapporteras 826 tillbud och
119 arbetsskador. Rapporteringarna har gjorts i olika system och kan därför inte
helt jämföras med varandra. Det kan inte heller uteslutas att fler tillbud
rapporteras i det nya systemet än det förra vilket inom exempelvis daglig
verksamhet bestod av att fylla i pappersblanketter. Men när siffrorna presenteras
är det chockerande att fyra månader under 2018 har i princip samma siffror som
åtta månader under 2017. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till att de olika
rapporteringssystemen omöjliggör goda kvalitativa och kvantitativa jämförelser
över tid.
Vänsterpartiet får även rapporter ifrån fackligt håll att förvaltningens medarbetare
både har fått för lite utbildning i hur de ska rapportera i AGERA samt att tid saknas
för att fylla i vilket leder till att tillbud inte blir inrapporterade.
Vänsterpartiet anser att en ökning av tillbud och arbetsskador kan leda till en ökad
sjukfrånvaro. Vänsterpartiets farhåga att ”Åtgärdsplan för budget i balans
2017/2018” (FSN-2017-647) samt ”Åtgärdsplan för en ekonomi i balans
2018/2019” (FSN-2018-244) kunde leda till fler tillbud, arbetsskador samt en högre
sjukfrånvaro kvarstår och oron har inte direkt minskat i och med denna
rapportering. Vänsterpartiet vill därför än en gång framföra kritik mot att
”Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro 2018-2019” (FSN-2017-781) innehåller
främst åtgärder kring det förebyggande arbetet av psykosocial art då tillbud och
arbetsskador över tid kan leda till en psykisk ohälsa.
Vänsterpartiet ser det även som beklagligt att händelser i AGERA inte kan tas fram
uppdelat på kön. Sjukfrånvarostatistiken kan således inte analyseras kopplad till
arbetsskador och tillbud utifrån kön.
Vänsterpartiet anser även att tillbudskategorin ”skada av person” är för
övergripande presenterad. Under presentationen frågade Vänsterpartiet t.ex. hur
ofrivilligt ljudande (även kallat ”skrik”) klassificeras. Att som anställd vistas i en
utmanande miljö där överraskande eller konstanta höga ljud tillhör vardagen är ett
allvarligt arbetsmiljöproblem för många av förvaltningens anställda. Vänsterpartiet

Bilaga 6 - FSN 180618 §84

Vänsterpartiet
får rapporter från både fackligt håll och medarbetare om detta men kan inte riktigt
se det i statistiken; rapporteras ett skrik på två minuter och flera timmar som ett
eller flera tillbud? Rapporteras det över huvudtaget eller räknas det som något man
som anställd ska ”stå ut med”? Ej heller rapporteras en enda arbetsskada på grund
av ofrivilligt ljudande.
Till framtida rapporteringar önskar Vänsterpartiet att arbetsskador och tillbud även
fortsättningsvis presenteras tertialvis för att möjliggöra kvalitativa och kvantitativa
analyser.

Malmö 2018-06-18
Carin Gustafsson
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20180618
Ärende: 10: FSN-2018-319

Handlingsplan för ett anhörigperspektiv i funktionsstödsförvaltningens verksamheter

En närstående till någon brukare som får hjälp an en närståendekoordinator
genom en handlingsplan låter som en god idé. Vi ska bara inte glömma brukaren i
sig, vilket kan vara lätt hänt. Det är av yttersta vikt att brukaren är med och får tycka
till.
Vi Sverigedemokrater anser att för den närstående ska det vara enkelt att nå närståendekoordinatorn om frågor eller tankar dyker upp. Finns ett direktnummer? Det är
också viktigt att den närstående kontinuerligt informeras om beslut och händelser.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Anna Isaksson (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

