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Åhörare från allmänheten §§105-110
Utses att justera

Roko Kursar (L)
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§§105-115

3

ÄRENDELISTA
§105
§106
§107
§108
§109
§110
§111
§112
§113
§114
§115

Remiss angående Remiss - Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47)
och en lärande tillsyn (SOU 2018:48)
Remiss angående God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39)
Remiss från Näringsdepartementet - Särskilda persontransporter - moderniserad
lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58)
Förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar med
inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet
Förtydligande av Fixartjänstens syfte och omfattning
Delårsrapport 2 2018 - funktionsstödsnämnden
Lokalbehovsplan 2018
Uppföljning internkontrollplan 2018 delårsrapport 2
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Delegationsbeslut
Information från förvaltningen

4

§

105

Remiss angående Remiss - Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU
2018:47) och en lärande tillsyn (SOU 2018:48)

FSN-2018-783
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har mottagit remiss att besvara gällande Tillitsdelegationens
huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och delbetänkande En
lärande tillsyn (SOU 2018:48). Huvudbetänkandet belyser statens styrning av kommunsektorn
men också den interna styrningen inom kommunerna, med en avgränsning till
välfärdstjänster inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Delbetänkandet belyser den
statliga tillsynen, med fokus på hur tillsynen kan utvecklas för att bidra mer till utveckling och
lärande i granskade verksamheter.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och ställer sig
därmed positiv till Tillitsdelegationens betänkanden.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 180921 - Med tillit växer handlingsutrymmet och En
lärande tillsyn
Yttrande gällande remiss kring Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande
tillsyn
Med tillit växer handlingsutrymmet, SOU 2018:47
En lärande tillsyn, SOU 2018:48
Följebrev Remiss - Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och en
lärande tillsyn (SOU 2018:48)
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§

106

Remiss angående God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU
2018:39)

FSN-2018-716
Sammanfattning

I delbetänkandet presenteras en färdplan och målbild för omstruktureringen av svensk hälsooch sjukvård. Funktionsstödsnämnden instämmer i att primärvården behöver tydligare
grunduppdrag och kompetenskrav. Nämnden vill understryka att den kommunala
primärvården är underfinansierad. Oavsett hur hälso- och sjukvården organiseras är det
avgörande att förändringar går i takt och att resurser fördelas i rätt tid och i tillräcklig mängd.
Funktionsstödsnämnden lämnar i sitt remissvar synpunkter kring inriktningar och
författningsförslag i utredningen. Nämnden emotser den vidare utredning som ska behandla
uppdelningen i sluten och öppen vård samt samverkan mellan landstingens/regionernas och
kommunernas primärvård.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180921 - God och nära vård - en primärvårdsreform
Yttrande avseende remiss angående God och nära vård - En primärvårdsreform
(SOU 2018:39)
Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En primärvårdsreform
(SOU 2018:39)
Följebrev till remiss (SOU 2018:39)
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§

107

Remiss från Näringsdepartementet - Särskilda persontransporter moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58)

FSN-2018-735
Sammanfattning

Näringsdepartementet har haft i uppdrag att analysera reglerna för särskilda
persontransporter i syfte att identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att
åstadkomma en effektiv samordning av organisering och utförandet av persontransporter
samt föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja hinder för detta. De särskilda
persontransporterna utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor.
Kommunstyrelsen efterfrågar nu synpunkter från funktionsstödsnämnden inför Malmö stads
yttrande till Näringsdepartementet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och ställer sig
därmed i huvudsak positiv till förslagen i betänkandet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 180921 - Remiss kring särskilda persontransporter
Funktionsstödsnämnden förslag till yttrande gällande remiss kring särskilda
persontransporter
Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU
2018:58)
Följebrev remiss
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§

108

Förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar
med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet

FSN-2018-823
Sammanfattning

Myndigheten för yrkeshögskolan önskar synpunkter på föreskrifter om utbildningar inom
yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet med tillhörande
konsekvensutredning. Stadskontoret har skickat ärendet till funktionsstödsnämnden för
direkt besvarande.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens föreslagna yttrande och ställer sig
därmed positiv till att det tas fram gemensamma föreskrifter om utbildningar inom
yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet.
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska göra följande tre tillägg i sitt yttrande:
På sida två, tredje stycket
Under avsnittet "Kunskaper" föreslår nämnden att ordet "specialiserade" stryks i meningen "den studerande
ska ha specialiserade kunskaper:...", för att stämma överens med den nivå som studenten förväntas uppnå
vad gäller färdigheter och kompetenser. Det är nämndens tolkning att kunskaperna enbart erhålls på en
allmän nivå utifrån utbildningens längd och innehåll.
På sidan tre, fjärde stycket
Ordet "specialiserade" bör strykas i "specialiserade kunskaper om kommunikation" och "specialiserade
kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation" då det är nämndens tolkning att kunskaperna
enbart erhålls på en allmän nivå utifrån utbildningens längd och innehåll.
På sidan 3, sjätte stycket
Under kursmålet "specialiserade kunskaper inom delar av utbildningen" bör ordet "specialiserade" bytas ut
mot exempelvis "fördjupade" eftersom det är nämndens tolkning att specialiserade kunskaper inte kan
uppnås inom ramen för ett examensarbete motsvarande 15 yrkeshögskolepoäng.
Ordförande yrkar bifall till Gustafssons (V) föreslagna tillägg i nämndens yttrande.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att nämnden godkänner
förvaltningens föreslagna yttrande inklusive Gustafssons (V) tillägg.
Beslutet skickas till

Myndigheten för yrkeshögskolan
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 180921 - Föreskrifter om utbildningar med inriktning
stödpedagog inom funktionshinderområdet
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Yttrande FSN 180921 kring föreskrifter om utbildningar med inriktning
stödpedagog inom funktionshinderområdet
Remiss, Föreskrifter om utbildningar med inriktning stödpedagog inom
funktionshinderområde
Följebrev - Föreskrifter om utbildningar med inriktning stödpedagog inom
funktionshinderområde
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§

109

Förtydligande av Fixartjänstens syfte och omfattning

FSN-2018-636
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har, utifrån uppmaning från kommunstyrelsen, tillsammans med
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram ett förtydligande av Fixartjänstens syfte
och omfattning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner förslag till förtydligande av Fixartjänstens syfte och
omfattning.
Beslutet skickas till

Hälsa, vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 180921 - Förtydligande av fixartjänstens syfte och
omfattning
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§

110

Delårsrapport 2 2018 - funktionsstödsnämnden

FSN-2018-765
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden prognostiserar för 2018 ett negativt resultat om 29 000 tkr.
Merparten av underskottet kan härledas till utmaningar inom hälso- och
sjukvårdsverksamheten (HSL), LSS-boenden och kostnader för biståndsbeslut inom
myndighetsenheten
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Delårsrapport 2 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 1)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 180921 - Delårsrapport 2 2018 - funktionsstödsnämnden
Delarsrapport januari-augusti 2018 FSN - 180921
Verksamhetsmått DR 2 2018
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§

111

Lokalbehovsplan 2018

FSN-2018-781
Sammanfattning

Nämnden tar årligen fram en lokalbehovsplan som redogör för nuläge och framtida behov av
nyanskaffning respektive avveckling av lokaler inom förvaltningen.
Vid punkten informerar även enhetschef Linus Sahlström kring stadens och förvaltningens
arbete för god tillgång till internet i nämndens lokaler och brukare.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2018 för åren 2019-2029
Yrkanden

Nämndens ordförande yrkar på att det i lokalbehovsplanen ska förtydligas att
tillgänglighetsperspektivet alltid ska beaktas vid lokalplanering. Ny lydelse på sidan tre i
lokalbehovsplanen blir med yrkad förändring "Tillgänglighetsperspektivet ska alltid beaktas vid
lokalplanering och i de fall lokalplaneringen avser barn ska även barnperspektivet beaktas"
Roko Kursar (L) och Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till ordförandes förslag om att
förtydliga tillgänglighetsperspektivet i lokalbehovsplanen.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska göra följande tillägg i lokalbehovsplanen på
sidan 8 (efter punktlistan)
"Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) understryker att en institutionell miljö bör
undvikas och därför ska en bostad med särskild service för vuxna enligt 9:9 LSS inte vara belägen i nära
anslutning till
– en annan sådan bostad, eller
– andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. korttidshem eller
särskilda boendeformer för äldre.
Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna samlokaliseras med lokaler för daglig
verksamhet."
Ordförande yrkar avslag till Gustafssons (V) yrkande att inkludera Socialstyrelsens allmänna
råd i lokalbehovsplanen.
Ajournering

Roko Kursar (L) begär att mötet tar en kort paus (ajourneras) för politisk överläggning. Mötet
ajourneras i fem minuter.
Yrkanden, fortsättning

Roko Kursar (L) och Göran Wiberg (M) yrkar avslag till Gustafssons (V) yrkande att
inkludera Socialstyrelsens allmänna råd i lokalbehovsplanen.

12

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels förslagen till lokalbehovsplan
inklusive ordförandes tillägg, dels föreslagen lokalbehovsplan inklusive ordförandes tillägg och
Gustafssons (V) tillägg.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden godkänner
Lokalbehovsplan 2018 för åren 2019-2029 inklusive ordförandes föreslagna tillägg.
Reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 2)
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 180921 - Lokalbehovsplan 2018 för åren 2019-2029
Lokalbehovsplan 2018- med plan för åren 2019 - 2028
Bilaga 1a Objektförteckning LSS
Bilaga 1b Objektförteckning Daglig verksamhet, kontor, övrigt
projektförteckning
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§

112

Uppföljning internkontrollplan 2018 delårsrapport 2

FSN-2018-338
Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2018 i samband med delårsrapport 2 för
funktionsstödsnämnden.
Beslut

1.Funktionsstödsnämnden godkänner Delårsrapport 2 för intern kontroll 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 180921 - Uppföljning internkontrollplan DR2 2018
Uppföljning internkontrollplan DR2 2018
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§

113

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2018-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens
sammanträde:
• Läsplattor till förtroendevalda efter valet 2018 [STK-2018-836]
• Ny Handlingsplan för bostadsförsörjning [FSN-2018-836]
• Objektsgodkännande för nybyggnation av Wowra LSS [STK-2018-698]
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 180816 [FSN-2018-967]
Beslut

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



Inkomna och utgående skrivelser
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§

114

Delegationsbeslut

FSN-2018-36
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i
vissa ärenden, exemSocialstyrelsens allmänna råd i lokalbehovsplanen.pelvis 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 på funktionsstödsförvaltningen under den aktuella perioden:
• Delegationsbeslut gällande tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal enligt punkt 9.4 i
nämndens delegationsordning för Flexite, Pictostat, Lifecare-Procapita och BOSOKO [FSN2018-635]
• Delegationsbeslut gällande direktupphandlingar kvartal 2 2018 (april-juni) enligt punkt 13.3 i
nämndens delegationsordning [FSN-2017-971]
• Delegationsbeslut gällande återbetalning och skadade persedlar enligt punkt 1.4 och 14.3 i
nämndens delegationsordning [FSN-2018-840, 841, 842 och 844]
• Delegationsbeslut gällande personalärenden kring anställningens upphörande med mera för
kvartal 2 2018 enligt punkt 16 i nämndens delegationsordning.
• Delegationsbeslut gälande LSS-insats och bistånd enligt SoL under augusti 2018
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag



Anmälda beslut fattade per delegation
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§

115

Information från förvaltningen

FSN-2018-39
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar:
Petra Björne, Forsknings- och utvecklingskoordinator på funktionsstödsförvaltningen, har
beviljats ett anslag för praktiknära forskning under tre år. Resultatet av forskningen ska bidra
till bättre möjligheter att möta behoven hos personer med intellektuell funktionsnedsättning
som har, eller riskerar att utveckla, utmanande beteende. Målet är att se hur stödet kan
utvecklas och vilka strukturer som behövs i en organisation för att tillgodose personernas
behov. Projektet är ett samarbete med Lunds universitet, Malmö universitet och Tizard
Center i Canterbury.
Den 6:e oktober är det den nationella anhörigdagen. I Malmö uppmärksammas dagen med en
rad olika föreläsningar om vad det innebär att vara anhörig, om att möte anhöriga i sin
yrkesroll och om vilket stöd som finns att få. Anhörigdagen i Malmö hålls på Stadsbiblioteket
mellan klockan 11:30 och 16:30.
Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet (MFD) har i sina regleringsbrev 2018 fått i
uppdrag att samarbeta och stödja kommuner och landsting att genomföra sina
funktionshinderspolitiska planer och strategier eller på andra sätt genomföra åtgärder som
syftar till att åka delaktigheten och tillgängligheten i samhället. Under hösten 2018 kommer
man att kartlägga vilka typer av stöd som kommuner och landsting ser störst behov av samt
ta fram målgruppsanpassade stöd för detta.
Funktionsstödsförvaltningen har mottagit 2, 8 miljoner kronor som en del av en statlig
satsning inom välfärdsteknologi. Förvaltningen arbetar med en rad områden som kan
utvecklas under året med hjälp av denna satsning, exempelvis inköp av hård- och mjukvaror
såsom Ipads eller olika program/appar eller digitalisering av exempelvis läkemedelshantering
eller redovisningslistor för personlig assistans.
Avslutningsvis informerar Larsson om funktionsstödsnämndens temadag som går av stapeln
direkt efter dagens sammanträde. Namnet på temadagen är Funktionsstödsnämnden nuläget och omvärlden och under eftermiddagen kommer förvaltningens verksamheter att
berätta om utvecklingsområden inom funktionsstödsområdet, både nationellt och på
funktionsstödsförvaltningen.

Bilaga 01 från FSN 180921 §110

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2018-09-21
Ärende: FSN-2018-765
Ärende: 07. Delårsrapport 2 2018 - funktionsstödsnämnden
Vänsterpartiet vill med detta särskilda yttrande förtydliga våra åsikter inom tre områden:
Genomförandeplaner, Antal ofrivilligt deltidsanställda samt Miljömärkta varor.
Kvalitetsgranskningen av genomförandeolaner är en följetång där vi ännu inte tycks se
slutet. Det är oroväckande att utfallet av andelen kvalitetssäkrade genomförandeplaner är
lågt. Genomförandeplanen är den bas som alla insatser skall grunda sig på och brukarens
delaktighet är av yttersta vikt. Vänsterpartiet önskar därför förtydligande kring på vilket sätt
förvaltningen arbetar med brukares delaktighet, framförallt när en brukare inte kan ta till sig
eller uttrycka sig verbalt samt riktlinjer kring dokumentation och innehåll i
genomförandeplanerna.
Så som man frågar, får man svar. Vänsterpartiet ställer sig därför frågande till att endast åtta
personer anser sig vara ofrivilligt deltidsanställda inom funktionsstödsförvaltningen när det
från fackligt håll hörs rapporter om att personal inte klarar av att arbeta heltid på grund av
den belastning som arbetet medför. DR 1 (FSN-2018-367) rapporterade om sju ofrivilligt
deltidsanställda vilket innebär en ökning till DR 2. Vänsterpartiet efterlyser därför
förtydligande kring begreppet "ofrivilligt deltidsanställda”.
I 180425 antog funktionsstödsnämnden sin senaste åtgärdsplan för ekonomi i balans (§53).
En mätning av inköp via Ekots Marknadsplats visar 50% av inköpet varit miljömärkta trots ett
uppsatt mål på 70%. Vänsterpartiet har starka misstankar om att detta kan kopplas till de
generella sparkrav som ålagts förvaltningen, är fortsatt mycket kritiska till åtgärdsplanen och
menar att dess negativa aspekter alltmer börjar synas inom olika områden.

Malmö 2018-09-21

Carin Gustafsson
Med instämmande av

Anna Larsson

Bilaga 02 från FSN 180921 §111

Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2018-09-21
Ärende: FSN-2018-781
Ärende: 08. Lokalbehovsplan 2018 för åren 2019-0228
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, andra icke-ordinära boende eller daglig
verksamhet för att undvika en institutionell miljö.
Med tanke på att funktionsstödsnämnden 180829 (§98) beslutade att skapa två
gruppbostäder och en servicebostad inom samma nybyggnation yrkade Vänsterpartiet att
en skrivelse med hänvisning till SOSFS2002:9 skulle finnas med i lokalsbehovsplanen. Detta
skulle ge tydliga direktiv till förvaltningen hur vi från politiskt håll önskar se nya boenden
planeras och byggas utifrån etiska aspekter i LSS samt SOSFS2002:9.
Detta var inte andra politiska partier intresserade av utan godtog skrivningen ”En LSS bostad
kan vara organiserad på olika sätt och LSS reglerar inte detta i detalj” trots att det finns
tydliga direktiv att tillgå. Vänsterpartiet anser att det riskerar att även fortsatt öppna upp för
en utveckling att bygga samlokaliserade gruppbostäder med allt fler boende - något
Vänsterpartiet motsätter sig kraftigt och igen är förbluffade över att andra politiska partier
inte reagerar på.
När vårt yrkande röstades ner reserverade vi oss således.

Malmö 2018-09-21

Carin Gustafsson
Med instämmande av

Anna Larsson

Bilaga 03 från FSN 180921 §112

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-338
Ärende: 09. Uppföljning internkontrollplan 2018 delårsrapport 2
Vänsterpartiet ser med stark oro på den bristfälliga dokumentationen inom
funktionsstödsförvaltningen. Vi önskar än en gång påpeka vikten av att arbeta systematiskt
med brukares delaktighet och ser en god genomförandeplan som grunden för alla insatser.
Vänsterpartiet önskar därför förtydligande kring på vilket sätt förvaltningen arbetar med
brukares delaktighet, framförallt när en brukare inte kan ta till sig eller uttrycka sig verbalt,
samt riktlinjer kring dokumentation och genomförandeplaner.

Malmö 2018-09-24

Carin Gustafsson
Med instämmande av

Anna Larsson

