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§

91

En säker och trygg valrörelse

FSN-2018-778
Sammanfattning

Stadskontorets enhet för trygghet och säkerhet (ETOS) besöker funktionsstödsnämnden och
informerar om arbetet med att säkerställa en säker och trygg valrörelse.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180829 - En trygg och säker valrörelse
Trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad
Verksamhetsplan ETOS 2018
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§

92

Medborgarförslag om wifi till LSS-boenden

FSN-2018-653
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag kring ”stabilt, snabbt och
säkert wifi på alla Malmös LSS-boenden”. Ett medborgarförslag ska hanteras politiskt. I
funktionsstödsnämndens fall ges även förslagsställaren möjlighet att medverka om denne vill
presentera sitt förslag närmare. Medborgarförslaget och förvaltningens föreslagna svar på
medborgarförslag ligger med i ärendet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med vad som framförs i
förvaltningens svar.
Yrkanden

Andreas Konstantinidis (S) yrkar på att man i svaret ändrar
från: Det är vår förhoppning att de flesta boenden ska vara uppkopplade under 2019.
till: Det är vår målsättning att de flesta boenden ska vara uppkopplade under 2019.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att nämnden därmed anser
medborgarförslaget besvarat med vad som framförs i förvaltningens svar, inklusive
Konstantinidis föreslagna förändring.
Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180829 - Medborgarförslag kring wifi på LSS-boenden
Inkommet medborgarförslag
Förvaltningens föreslagna svar på inkommet medborgarförslag
Medborgarförslag - Det här gäller för Malmö stad
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§

93

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Att bryta ett våldsamt
beteende (SOU 2018:37)

FSN-2018-650
Sammanfattning

Utredningens uppdrag har varit att undersöka hur det återfallsförebyggande arbetet för män
som utsätter närstående för våld ser ut och lämna förslag på hur det kan stärkas och
förbättras. Målet är att våldsutövare ska sluta använda våld.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och ställer sig
därmed i stort positiv till utredningen.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att lämna ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 1)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 18-08-29 Remiss från Socialdepartementet
Yttrande över remiss SOU Att bryta våldsamt beteende
Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som
utsätter närstående för våld (SOU 2018:37)
Följebrev Remiss från Socialdepartementet - Att bryta ett våldsamt beteende (SOU
2018:37)
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§

94

Förslag till Översiktsplan för Nyhamnen

FSN-2018-526
Sammanfattning

Översiktsplan för Nyhamnen är en fördjupning av Malmö stads kommuntäckande
översiktsplan.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och ställer sig
därmed positiv till förslaget till översiktsplan för Nyhamnen.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar på att nämnden, med tanke på de 100 LSS-bostäder som
planeras, gör följande tillägg i sitt remissvar:
Transporter till och från dessa boenden måste säkras så att det går att ta sig dit med bil.
Roko Kursar (L) och Lisbeth Persson Ekström (SD) instämmer i Wibergs (M) yrkande.
Ordförarande yrkar avslag på Wibergs (M) föreslagna tillägg eftersom nämnden redan i
det föreliggande förslaget till yttrandet lyfter vikten av den fysiska tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning. Ordförande yrkar därför bifall till föreliggande förslag till
yttrande och att nämnden därmed ställer sig positiv till förslaget till översiktsplan för
Nyhamnen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag till
yttrande, dels föreslaget yttrande inklusive Wibergs (M) föreslagna tillägg.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden bifaller
föreliggande förslag till yttrande och att nämnden därmed ställer sig positiv till förslaget till
översiktsplan för Nyhamnen.
Göran Wiberg (M) begär omröstning (votering) i frågan.
Omröstning (votering)

I omröstningen utgör föreliggande förslag till yttrande Förslag A och Wibergs (M) förslag till
yttrande Förslag B.
I omröstningen får Förslag A 7 röster och Förslag B 6 röster. Ordförande finner därmed att
nämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande och därmed ställer sig positiv till förslaget
till översiktsplan för Nyhamnen.
Omröstningsresultatet återfinns i separat bilaga.
Reservationer

Göran Wiberg (M), Gharib Aly (M), Eva-Christine Winqvist (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 2)
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Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
3)
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180829 - Översiktsplan för Nyhamnen
Yttrande över remiss förslag till översiktsplan för Nyhamnen
Översiktsplan för Nyhamnen - utställningsförslag januari 2018
Följebrev - Utställning av förslag till Översiktsplan för Nyhamnen

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2018-08-29

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §94
Ärende:

Förslag till Översiktsplan för Nyhamnen, FSN-2018-526

Voteringslist(or)
Förslag till Översiktsplan för Nyhamnen
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
Eva-Christine Winqvist (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Nahid Biglari (S), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
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§

95

Remiss begrepp inom hjälpmedelsområdet

FSN-2018-718
Sammanfattning

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg,
som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen skickar nu ut en remiss
gällande begrepp inom hjälpmedelsområdet. Stadskontoret har översänt ärendet till
funktionsstödsnämnden för direkt besvarande.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens föreslagna remissvar och tillstyrker
därmed Socialstyrelsens förslag på förändrad terminologi inom hjälpmedelsområdet.
Beslutet skickas till

Socialstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180829 - Remiss begrepp inom hjälpmedelsområdet
Funktionsstödsförvaltningens föreslagna svar på remissen
Remiss om hjälpmedelsterminologi
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§

96

Överklagan av funktionsstödsnämndens beslut om fastställande av
arbetsformer och inrättande av arbetsutskott

FSN-2018-797
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ska yttra sig till Förvaltningsrätten i Göteborg gällande
laglighetsprövning av nämndens beslut kring fastställda arbetsformer och inrättande av
arbetsutskott. Jangbro (SD) och Andersson (SD) har begärt laglighetsprövning med
anledning av att Sverigedemokraterna inte har beretts plats i funktionsstödsnämndens
arbetsutskott.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslaget yttrande i Förvaltningsrätten i Göteborgs
mål nummer 6205-17.
Yrkanden

Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag till yttrande.
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 Persson-Ekströms (SD) avslagsyrkande på detsamma.
Efter att ha ställt de båda förslagen emot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till yttrande i Förvaltningsrätten i Göteborgs mål nummer 620517.
Reservationer

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
4)
Beslutet skickas till

Förvaltningsrätten i Göteborg
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse FSN 180829 - Överklagan nämndens arbetsformer
Föreläggande, mål 6205-17 (laglighetsprövning)
Föreslaget yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg
Beslut Malmö kommunfullmäktige 27 april 2017 kring reglemente för FSN
Reglemente funktionsstödsnämnden
Beslut funktionsstödsnämnden 2 maj 2017 kring arbetsformer för FSN
G-Tjänsteskrivelse kring funktionsstödsnämndens arbetsformer
Beslut om överlämnande av mål till Förvaltningsrätten i Göteborg
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§

97

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

FSN-2018-204
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutade i april 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
formerna för en etisk granskning som stöd vid beslut om nya LSS-boenden och hur
förvaltningen ska redovisa detta till nämnden i samband med beslut om nya LSS-boenden.
För att väga in de etiska aspekterna har BoLSS arbetat fram en checklista för ändamålet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner checklistan för etisk granskning vid planering av nya
LSS-boenden och anser att detta uppfyller nämndinitiativets intentioner.
2. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt förvaltningen att från och med nu använda checklistan
vid planering av nya LSS-boenden samt redovisa hur detta har gjorts vid
nämndsbehandlingen av denna typ av ärenden.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180829 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
Beslut FSN 180425 §55 Nämndinitiativ från Vänsterpartiet i
funktionsstödsnämnden - Etisk granskning vid planering av nya LSS-boenden
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§

98

Förslag rörande förändring av lägenheter i fastighet Draken 15

FSN-2018-737
Sammanfattning

Ett nytt LSS-boende beläget i fastigheten Draken beräknas vara färdigt i oktober 2018. LSSboendet kommer att inrymma sex lägenheter i gruppbostad, elva lägenheter i servicebostad
och två evakueringslägenheter. Efterfrågan av lägenhet i gruppbostad är mycket stor och de
närmaste årens utbyggnad kommer inte att räcka för att möta behoven. Därför föreslås att
Drakens LSS-boende utökas med sex lägenheter i gruppbostad genom omvandling av sex
servicelägenheter. Förändringen innebär att personalbemanningen behöver utökas med åtta
tjänster.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden beslutar att utöka Drakens LSS-boende med sex lägenheter i
gruppbostad under förutsättning att finansiering erhålles.
2. Funktionsstödsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag med
fyra miljoner kronor för att finansiera den personalökning som utökningen medför.
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar avslag till föreliggande förslag till beslut och att nämnden därmed
inte utökar Drakens LSS-boende med sex lägenheter i gruppbostad.
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut och att nämnden därmed beslutar
att utöka Drakens LSS-boende med sex lägenheter i gruppbostad under förutsättning att
finansiering erhålles.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels föreliggande förslag att utöka
Drakens LSS-boende med sex lägenheter i gruppbostad under förutsättning att finansiering
erhålles, dels Gustafssons (V) avslagsyrkande till detsamma.
Efter att ha ställt de båda förslagen emot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till beslut och därmed utöka Drakens LSS-boende med sex
lägenheter i gruppbostad under förutsättning att finansiering erhålles.
Reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 5)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180829 - Förändringar i fastigheten Draken 15
Anslag draken
Ritningar och adresser Draken 15
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§

99

Sjukfrånvarostatistik, tertial 1 2018

FSN-2018-501
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 juni att återremittera ärendet
avseende sjukfrånvarostatistik tertial 1 2018 samt att uppdra åt 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.
Föreliggande ärende är en redovisning av sjukfrånvarostatistik för tertial 1 2018. Eftersom
funktionsstödsförvaltningen bildades den 1 maj 2017 finns inga jämförande siffror med
motsvarande period föregående år och jämförelse kan därför enbart ske med Malmö stad
totalt.
I samband med ärendet informerade HR-chef Urban Funck om hur
funktionsstödsförvaltningens rehabiliteringsprocess ser ut.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av sjukfrånvarostatistik, tertial 1 2018.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180829 - Sjukfrånvarostatistik, tertial 1 2018
Sjukfrånvarostatistik, tertial 1 2018 - till FSN 180829
Beslut FSN 180618 §83 Sjukfrånvarostatistik, tertial 1 2018
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§

100

Uppföljning kring arbetsmiljön med anledning av åtgärdsplan för ekonomi i
balans

FSN-2018-322
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 oktober 2017, 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 sjukfrånvarostatistik med anledning
av åtgärdsplan för ekonomi i balans.
Särskilda yttranden

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




Sjukfrånvarostatistik (maj - juni 2018)
G-Tjänsteskrivelse FSN 180829 - Uppföljning arbetsmiljö
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§

101

Demokrati och funktionsnedsättning

FSN-2017-777
Sammanfattning

Personer med funktionsnedsättning är i lägre grad delaktiga i demokratin än befolkningen i
övrigt, man röstar i lägre utsträckning och är underrepresenterade i de folkvalda
församlingarna. Funktionsstödsförvaltningen har bland annat på uppdrag av nämnden under
det senaste halvåret arbetat på flera olika sätt med att öka målgruppens möjligheter till
delaktighet - med fokus på de allmänna valen i september 2018. Vid detta ärende informerar
förvaltningen kring sitt arbete med särskilt fokus på den framtagna valguiden kring höstens
allmänna val.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse FSN 180829 - Deltagande i demokratiprocessen
Beslut FSN 171129 §102 Funktionsnedsättning och deltagande i
demokratiprocessen
Delaktighet och demokrati - utdrag från Komin
Guide till de allmänna valen 2018 - utdrag från malmo.se
Valguide 2018
Valguiden 2018 - Lättläst version
Valguide 2018 - Version med widgets
Affisch - Val 2018
PPT - Stöd för diskussioner med brukare kring ökad delaktighet och ett ökat
valdeltagande
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§

102

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2018-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens
sammanträde 2018-08-29.
Från kommunstyrelsen
• Hyreskontrakt gällande gruppbostad enligt LSS Sofia 1 [FSN-2018-642]
• Analys av nämndsmål för 2018 utifrån kommunfullmäktigemålen [FSN-2018-655]
• KS Uppföljning, Färdtjänst med specialfordon inom serviceförvaltningen [FSN-2018-656]
• Utredning av förutsättningarna att starta ett lokalt tvätteri inom Malmö stad [FSN-2018658]
• Kompetensförsörjningsstrategi för Malmö stad [FSN-2018-659]
• Läsplattor till förtroendevalda efter valet 2018 [FSN-2018-808]
Från kommunfullmäktige
• Modell för investeringsstyrning i Malmö stad [FSN-2018-647]
• Strategi för student- och universitetsstaden Malmö [FSN-2018-649]
• Delårsrapport januari-april 2018 Malmö stad [FSN-2018-710]
• Preliminär budget 2019 med plan för åren 2020-2024 [FSN-2018-711]
Från Miljönämnden
• Information från Miljönämnden: Stöd i målstyrningsarbetet för Malmö stad, kopplat till
miljömålen [FSN-2018-629]
Från Arbetsmarknad- och socialnämnden
• Utvärdering av Strategi och handlingsprogram för arbetet med sexuell hälsa 2010-2017
[FSN-2018-692]
Från Stadsbyggnadsnämnden
• Kring Översiktsplan för Arkitekturstaden Malmö [FSN-2018-791]
Utgående funktionsstödsförvaltningen
• Funktionsstödsförvaltningens yttrande kring remiss angående Malmö stads ärendehandbok,
version 3.0, FSN-2018-631
Övrigt
• Från SKL: Gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens
verksamheter [FSN-2018-689]
• Synpunkt ställda till bland annat funktionsstödsnämnden gällande friskvårdsbidrag till
timanställda ledsagare [FSN-2018-720]
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Beslut

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

103

Delegationsbeslut

FSN-2018-36
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i
vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad
delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning.
Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska
rapporteras till nämnden.
Beslut fattade av nämndens ordförande, vice ordförande eller arbetsutskottet
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-06-27
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-08-16
• Ordförandebeslut om extern placering enligt LSS 9§9 [FSN-2018-733]
• Ordförandebeslut om extern placering enligt LSS 9§9 [FSN-2018-738]
Beslut fattade på funktionsstödsförvaltningen
• Delegationsbeslut om att bevilja två nya bensinkort [FSN-2018-691]
• Delegationsbeslut om att bevilja ett nytt bensinkort [FSN-2018-802]
• Delegationsbeslut om avskrivning av fodring [FSN-2018-800]
• Delegationsbeslut angående begäran om radering enligt DSF [FSN-2018-626]
• Delegationsbeslut angående begäran om radering enligt DSF [FSN-2018-739]
• Delegationsbeslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL från juni 2018 [FSN-2018-182]
• Delegationsbeslut gällande LSS-insats och bistånd enligt SoL från juli 2018 [FSN-2018-182]
• Tjänstetillsättningar vid funktionsstödsförvaltningen kvartal 1 och 2, 2018
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
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Information från förvaltningen

FSN-2018-39
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om hur sommaren förlupit i
funktionsstödsförvaltningens verksamheter. Larsson informerar bland annat om
semestervikariaten som i år haft ovanligt många sökande, inte minst efter
funktionsstödsförvaltningens och hälsa,- vård- och omsorgsförvaltningens
samordningsprojekt för rekrytering ”Malmö behöver dig”. Larsson lyfte även
sommarbemanning inom förvaltningens hälso- och sjukvårdsverksamhet samt att ordförande
fattat två placeringsbeslut under sommaren.
Den 20 september hålls ett så kallat ”brukarråd” på funktionsstödsförvaltningen då olika
organisationer inom funktionsstödsområdet och förvaltningen gemensamt bjuder in och
lägger upp programmet, och där olika frågor tas upp för dialog. Från förvaltningen deltar
förvaltningsdirektör och berörda verksamhetsföreträdare. Från funktionsstödsnämnden har
presidiet bjudits in till brukarrådet.
Det sker just nu ett antal mindre organisatoriska förändringar för att förbättra
funktionsstödsförvaltningens verksamhet. Från den 1 oktober inrättas en barnenhet på
avdelningen stöd, hälsa och daglig verksamhet. I enheten samlas barnverksamheterna
korttidshem, stödfamilj och sommarkolonivistelse. Syftet med förändringen är att fördjupa
kompetensen inom området samt underlätta för samarbete och dialog med bland annat
anhöriga, primärvården och barnpsykiatrin. Från och med 1 januari 2019 kommer även
samtliga barnboenden att ingå i enheten. En annan förändring är att BoLSS (den verksamhet
som bland annat förmedlar platser enligt LSS) byter avdelning och placeras inom avdelning
myndighet och socialpsykiatri. Skälen till förändringen är att verksamheten ska komma
närmare de biståndshandläggare som beviljar insatser enligt LSS och på så sätt fördjupa deras
samarbete.
Serviceförvaltningen fick nyligen avslag på ett bygglov där man planerat att förlägga ett
boende för funktionsstödsförvaltningens målgrupp. Funktionsstödsförvaltningen hoppas på
nya erbjudanden inom kort.

Bilaga 1 - FSN 180829 §93

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 20180829
Ärende: 3: FSN-2018-650

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet – Att bryta ett våldsamt
beteende (SOU 2018:37)

Vi Sverigedemokrater anser tanken att inrätta verksamhet som skall erbjuda våldsutövande män tillfällig bostad utöver eventuellt fängelsestraff är att premiera kriminellt
beteende. Samtidigt finns fortfarande möjligheten för dessa män att kontakta sitt/sina
offer.
Vanliga ärliga människor i stort behov av bostad skulle missgynnas, om det inrättas
speciella bostäder åt våldsverkare!
Risken att våldsutövarna på ett sådant boende kan utbyta sina negativa erfarenheter
och eventuella knep med varandra bör inte heller ignoreras.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Stefan Claesson (SD)

Med instämmande av:
_________________
Anna Isaksson (SD)

Bilaga 2 - FSN 180829 §94

Bilaga 3 - FSN 180829 §94

Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 20180829
Ärende: 4: FSN-2018-526

Förslag till översiktsplanen för Nyhamnen

Sverigedemokraterna ser positivt på planerna att bygga cirka 100 LSS-bostäder i
Nyhamnen. De som har behov av en LSS-bostad ska ha möjligheten att välja bostad
från varierande miljöer i alla delar av Malmö kommun.
Det är positivt att man i remissyttrandet lyfter vikten av den fysiska tillgängligheten
och framkomligheten för att personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig
fritt på egen hand och att man även tar upp tillgängligheten för den offentliga servicen. Dock ser vi Sverigedemokrater att övriga boende kan få svårt att ta sig fram
med bil i denna del av staden. Åter igen, alla kan inte få ihop sitt liv med enbart cykel
och kollektivtrafik.
Det är inte enbart tillgängligheten till kollektivtrafiken som behöver beaktas i planeringen utan även tillgängligheten för biltrafik till bostäder och samtliga boenden. Vi
ställer oss heller inte bakom en parkeringsnorm som riskerar att människor hamnar i
ensamhet.
Då tilläggsyrkande till ärendet inte fick bifall i omröstningen reserverar vi oss.
Vi hänvisar även till Sverigedemokraternas tidigare reservation i ärendet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Anna Isaksson (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga 4 - FSN 180829 §96

Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 20180827
Ärende: 6: FSN-2018-797

Överklagan av funktionsstödsnämndens beslut om fastställande av arbetsformer och inrättande av arbetsutskott

Vi Sverigedemokrater ställer oss inte bakom godkännandet gällande arbetsformer
och inrättande av arbetsutskott. Vi står helt bakom frågeställarna och anser förfarandet fortfarande vara felaktigt.
Att genomföra detta är endast för att utestänga Sverigedemokraterna från utskotten.
Detta innebär i sin förlängning en total negligering av en väsentlig del av Sveriges
befolkning.
Då våra synpunkter inte beaktas reserverar vi oss.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Anna Isaksson (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga 5 - FSN 180829 §98

Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2017-383
Ärende: 08 Förslag rörande ändring av lägenheter i fastighet Draken 15
I senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) Bostad
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS ges det allmänna rådet att en bostad med särskild service för vuxna
enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte bör vara
belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad för att undvika en institutionell miljö.
Socialstyrelsen är mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bör ha tre till
fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS 2002:9 medger
en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes goda levnadsvillkor inte
åsidosätts.
För Vänsterpartiet är det helt oacceptabelt att den nuvarande kön till gruppbostad framförs
som argument för att bygga två gruppbostäder ovanpå varandra och använda samma
personalgrupp inom huset. Vänsterpartiet anser att det blir en inskränkning av de boendes
goda levnadsvillkor och riskerar att öppna upp för en utveckling att bygga samlokaliserade
gruppbostäder med allt fler boende - något Vänsterpartiet motsätter sig kraftigt och är
förbluffade över att andra politiska partier inte reagerar på. För Vänsterpartiet är det en
självklarhet att gruppbostäder ska byggas väl integrerade i det omkringliggande samhället
och att personer med funktionsnedsättningar inte ska vara begränsade till att bo enbart med
andra personer som har funktionsnedsättningar.
Vänsterpartiet anser att Funktionsstödsförvaltningen bör följa Socialstyrelsens allmänna råd
och rekommendationer samt konventionen om rättigheter fö r personer med
funktionsnedsättning och yrkade således avslag på ärendet i sin helhet. När vårt yrkande
röstades ner reserverade vi oss.
Malmö 2018-08-28

Carin Gustafsson
Med instämmande av

Anna Larsson

Bilaga 6 - FSN 180829 §100

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2018-08-29
Ärende: FSN-2018-322
Ärende: 10. Uppföljning kring arbetsmiljö med anledning av åtgärdsplan för ekonomi i
balans
I uppdraget till förvaltningen ingår att varannan månad återkomma till nämnden med
en rapport om hur åtgärdsplanen påverkar arbetsmiljön, våra medarbetare och
brukare. Förutom det faktum att åtgärdsplanens effekter inte alls rapporterats
varannan månad till Funktionsstödsnämnden vill Vänsterpartiet påpeka att
sjukfrånvaro inte behöver säga särskilt mycket om hur arbetsmiljön är för
förvaltningens medarbetare. Inte heller vid sammanträdet 180425 rapporterades
annat är sjukfrånvaro (FSN-2018-322).
Vänsterpartiet efterfrågar utöver sjukfrånvarostatistik mer information om
personalomsättning, vakanser, och hur personalen upplever arbetsbelastningen för
att kunna göra politiska analyser och prioriteringar
Vänsterpartiet vill även kraftigt påtala vikten av information om hur brukarna har
upplevt effekterna av åtgärdsplanen och är en del i förvaltningens uppdrag att
rapportera till nämnden (171023 § 83 FSN-2017-647).

Malmö 2018-08-29

Carin Gustafsson
Med instämmande av

Anna Larsson

