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§

116

Malmöinitiativ - Gratis busskort till personer inom daglig verksamhet

FSN-2018-799
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har mottagit ett Malmöinitiativ där förslagsställaren föreslår att
Malmö stad ska stå för ett gratis busskort för personer inom daglig verksamhet för att
förenkla och göra det billigare för målgruppen att ta sig till den dagliga verksamheten.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden återremitterar det föreslagna svaret till förvaltningen med
uppdrag att göra en mer ingående konsekvensbeskrivning och omvärldsanalys innan
nämnden avgör Malmöinitiativet om gratis busskort till personer inom daglig verksamhet.
Yrkanden

Nämndens ordförande yrkar på att följande tillägg ska göras i nämndens svar
Funktionsstödsnämnden tycker att det är viktigt att den som har rätt till att delta i daglig verksamhet inte
hindras från detta av resekostnadsskäl och kommer följa frågan för att få en bild av läget och möjliga
lösningar.
Roko Kursar (L) yrkar på att ärendet ska återremitteras och att förvaltningen får i uppdrag att
göra en mer ingående konsekvensbeskrivning och omvärldsanalys innan nämnden
avgör ärendet.
Göran Wiberg (M) instämmer i Kursars (L) förslag om återremittering.
Nämndens ordförande yrkar bifall till Kursars (L) förslag om återremittering.
Beslutsgång

Nämndens ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att nämnden därmed
återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att göra en mer ingående
konsekvensbeskrivning och omvärldsanalys innan ärendet avgörs.
Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 181024 - Gratis busskort till personer inom daglig
verksamhet
Förslag till svar på Malmöinitiativ kring gratis busskort till personer inom daglig
verksamhet
Gratis busskort till de inom daglig verksamhet
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§

117

Organisering av dietistverksamheten

FSN-2018-828
Sammanfattning

Dietistverksamheten arbetar med rådgivning och utbildning i mat, måltider och nutrition.
Uppdraget innebär att arbeta med både funktionsstödsnämndens och hälsa, stöd och
omsorgsnämndens målgrupper. Verksamheten är för närvarande organiserad i
funktionsstödsförvaltningen men huvudmannaskapet föreslås nu överföras till hälsa- vård
och omsorgsförvaltningen. Detta för att de då kan organiseras i en samlad verksamhet och
kan ges utökade möjligheter att arbeta förebyggande och strategiskt med kost och
måltidsutveckling.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden föreslår kommunstyrelsen att överföra dietistverksamheten och
kommunbidraget för dietistverksamheten från funktionsstödsnämnden till hälsa-, vård och
omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2019.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 181024 - Organisering av dietistverksamheten
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§

118

Kontrakt Pildammens dagliga verksamhet

FSN-2018-822
Sammanfattning

Daglig verksamhet planerar att teckna ett 5-årigt hyresavtal avseende Malmö Kuratorn 3,
Pildammsvägen 26, till en kostnad av 840 000 kr/år. Lokalen ligger i FIFH-huset och ägs av
Stadsfastigheter. I lokalen har tidigare bedrivits särskola vilket gör att den redan är
välanpassad till målgruppen. Finansiering sker genom redan beslutad utökad ram.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreliggande hyresförslaget med Stadsfastigheter
avseende Malmö Kuratorn 3, Pildammsvägen 26, i 5 år till en kostnad av 840 000 kr/år.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 181024 - Kontrakt Pildammens DV
Förslag till hyreskontrakt Pildammsvägen 26
Yttrande från LiMa
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§

119

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Friskvårdsklubben Malmö

FSN-2018-917
Sammanfattning

Förslag om överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan
Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad och Friskvårdsklubben. Avser perioden 2019-0101 till 2021-12-31 till en kostnad om 500 tkr per år. Medel för 2019 från
funktionsstödsnämndens anslag för föreningsbidrag.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner överenskommelsen (IOP) mellan
funktionsstödsnämnden och föreningen Friskvårdsklubben i Malmö och beviljar därmed
föreningen 500 tkr för 2019 under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer nämndens
preliminära budget 2019.
2. Funktionsstödsnämnden uppdrar ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande
att skriva under överenskommelsen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 181024 - Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
Friskvårdsklubben
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap med Friskvårdsklubben
Malmö
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§

120

Arbetsskador och tillbud, tertial 2 2018

FSN-2018-833
Sammanfattning

Föreliggande ärende är en redovisning av arbetsskador och tillbud tertial 2 2018. Eftersom
funktionsstödsförvaltningen bildades den 1 maj 2017 är det första gången som det finns
jämförande siffror med föregående år.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av arbetsskador och tillbud, tertial 2
2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 1)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att lämna ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 2)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 181024 Arbetsskador och tillbud, tertial 2 2018
Rapport arbetsskador och tillbud tertial 2 2018
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§

121

Sjukfrånvarostatistik, tertial 2 2018

FSN-2018-834
Sammanfattning

Föreliggande ärende är en redovisning av sjukfrånvarostatistik för tertial 2 2018. Eftersom
funktionsförvaltningen bildades den 1 maj 2017 är det första gången som det finns
jämförande siffror med motsvarande period föregående år.

Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av sjukfrånvarostatistik, tertial 2 2018.
Särskilda yttranden

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




G-Tjänsteskrivelse FSN 181024 Sjukfrånvarostatistik tertial 2 2018
Sjukfrånvarostatistik tertial 2 2018
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§

122

Information om arbetet inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa 2018

FSN-2018-723
Sammanfattning

Malmö stad har beviljats statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa för år 2018 och
funktionsstödsförvaltningen redogör kort om arbetet utifrån handlingsplanen inom området
samt om grunden för 2019 års handlingsplan för det socialpsykiatriska utvecklingsarbetet. En
rapport i sin helhet kring 2018 års arbete samt förslag på fördelning av 2019 års
stimulansmedel inkommer i början av 2019.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen om arbetet som gjorts inom ramen för
Uppdrag psykisk hälsa 2018
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 181024 - Information om Uppdrag psykisk hälsa
Överenskommelse 2018
Uppdrag psykisk hälsa 2017 års handlingsplan avseende år 2018
Beslut FSN 171216 §115 Rapport avseende stimulansmedel inom området psykisk
hälsa _Uppdrag psykisk hälsa år 2017
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§

123

Preliminära sammanträdestider för funktionsstödsnämnden 2019

FSN-2018-925
Sammanfattning

För att möjliggöra planering av nämndarbetet efter valet föreslås sittande
nämndkonstellation, med den kunskap och erfarenheter de har av nämndarbete, fastställa
preliminära sammanträdesdatum och -tider för 2019. Mötestiderna kommer sedan att
fastställas av den nya nämndkonstellationen på deras konstituerande sammanträde i januari
2019.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden hade inga synpunkter på de föreslagna datumen utan
återremitterar ärendet till förvaltningen i väntan på att tiderna kan stämmas av och godkännas
av den ordförande och nämndkonstellation som tar över uppdraget från den 1 januari 2019.
Yrkanden

Nämndens ordförande yrkar på att ärendet ska återremitteras i väntan på att tiderna kan
stämmas av och godkännas av den ordförande och nämndkonstellation som tar över
nämndsuppdraget från den 1 januari 2019.
Beslutsgång

Nämndens ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att ärendet därför
återremitteras i väntan på att tiderna kan stämmas av och godkännas av den ordförande och
nämndkonstellation som tar över nämndsuppdraget från den 1 januari 2019.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 181024 - Sammanträdestider FSN 2019
Kalender 2019 med föreslagna mötesdatum
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§

124

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2018-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens
sammanträde.
Från kommunstyrelsen
• Kommunstyrelsens yttrande över remissen Att bryta ett våldsamt beteende [FSN-2018-650]
• Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2019 [FSN-2018962]
Från kommunfullmäktige
• Uppdrag budget 2017 - utredning om hur arbetsmarknadsanknytningen kan stärkas för
personer med funktionsnedsättningar [FSN-2018-959]
• Remiss angående Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om praktikplatser åt
funktionshindrade [FSN-2018-489]
• Remiss angående Översyn av förtroendenämnden [FSN-2018-972]
• Utredning från överförmyndarnämnden om möjligheten att inrätta en enhet för
ställföreträdare/förvaltarenhet. [FSN-2018-365]
• Slutrapport följeforskning av jämställdhetsintegrering [FSN-2018-964]
Upprättade
• Rapport över lagkraftvunna domar som har gått funktionsstödsnämnden emot, samt
föreläggande m.m. (del 1 2018) [FSN-2018-924]
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 180913 [FSN-2018-976]
• Protokoll från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsråd 180913 [FSN-2018-976]
Beslut

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

125

Delegationsbeslut

FSN-2018-36
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i
vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad
delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning.
Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska
rapporteras till nämnden.
Anmälda delegationsbeslut:
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 18-09-13
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 18-10-10
• Delegationsbeslut gällande LSS-insats, september 2018
• Delegationsbeslut gällande bistånd enligt SoL, september 2018
• Delegationsbeslut (enligt 14.1) om återbetalning till brukare [FSN-2018-971]
• Delegationsbeslut (enligt 11.1) om att bevilja nytt bensinkort [FSN-2018-970 och FSN2018-963]
• Delegationsbeslut (enligt 11.3) om avskrivningar avseende debiterade avgifter [FSN-2018935]

Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
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§

126

Information från förvaltningen

FSN-2018-39
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande
Just nu pågår Malmö stads medarbetarenkät. Medarbetarenkäten består av SKL:s nio HMEfrågor och tre kompletterande frågor för hela Malmö stad. HME står för ”hållbart
medarbetarengagemang” och mäter både medarbetarnas motivation och förutsättningar att
kunna göra sitt bästa för organisationen samt chefernas förmåga att ta tillvara på
medarbetarnas engagemang. Nytt för i år är att funktionsstödsförvaltningen tar med
förvaltningsspecifika frågor om diskriminering i linje med förvaltningens arbete med
jämställdhet och antidiskriminering och den diskrimineringslagstiftning som trädde ikraft
ifjol. Just har funktionsstödsförvaltningen en svarsfrekvens på drygt 58 % (genomsnitt i
Malmö är drygt 60 %). Sista dag att svara på enkäten är den 28 oktober. Resultaten av
enkäten kommer tas i nämnden.
Den 16 oktober var det åter dags för ledarforum, ett forum för utveckling, kreativitet och
samarbete inom funktionsstödsförvaltningen. Ledardagen är obligatorisk för förvaltningens
chefer och handlade denna gång om bland annat våld i nära relationer, hur vi hanterar
skyddad identitet och tillitsbaserad styrning och ledning.
Kommunfullmäktige har godkänt inrättandet av en förvaltarenhet med anställda
ställföreträdare i Malmö stad med placering hos funktionsstödsnämnden. Fullmäktige har
denna anledning även godkänt den föreslagna förändringen i funktionsstödsnämndens
reglemente från och med den 1 oktober så att verksamheten ryms inom nämndens
ansvarsområde. Överförmyndarnämnden behov av 5 200 tkr i utökat kommunbidrag för att
finansiera verksamheten från och med den 1 januari 2019 finns med i förslaget till Malmö
stads budget 2019.
Med anledning av en fråga från nämndledamot Gharib Aly informerade Larsson kring
förvaltningens så kallade extratjänster. Extratjänster är samarbete med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen som möjliggör stödresurser i verksamheten
samtidigt som man ger Malmöbor möjlighet till arbete och utveckling på vägen till
självförsörjning. Extratjänster finansieras av arbetsförmedlingen och
funktionsstödsförvaltningen har 30 godkända extratjänster.
Avslutningsvis informerar nämndsekreterare Jesper Salö om följande:
Från och med nästa mandatperiod kommer stadskontoret att ombesörja hanteringen av
läsplattor till samtliga förtroendevalda i Malmö stad. Av detta skäl kommer förvaltningen att
hämta in alla läsplattor som ledamöter i funktionsstödsnämnden fått låna av förvaltningen i
samband med nämndens sista sammanträde i december. Om man inte har möjlighet att
medverka på decembersammanträdet finns ett extra inlämningstillfälle planerat den 21
december klockan 10:00.
Från och med nästa mandatperiod kommer Malmö stad att byta program/app för att
tillgängliggöra handlingar för stadens förtroendevalda, från dagens Netpublicator till Meetings
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plus. Denna förändring sker för funktionsstödsnämnden del från och med januari 2019,
vilket innebär att nuvarande förtroendevalda inte måste lära sig in i ett nytt program för
denna mandatperiod.
I samband med utlämningen av nya paddor till nästa mandatperiod kommer Meetings plus att
redan vara installerat på läsplattorna när de förtroendevalda hämtar ut dessa via
stadskontoret.

Bilaga 1 - FSN 2018-10-24 (§120)

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2018-10-24
Ärende: FSN-2018-833
Ärende: Arbetsskador och tillbud, tertial 2 2018
Vänsterpartier ser fortsatt med oro på rapporten om arbetsskador och tillbud. Såväl tillbud
som arbetsskador ligger på en hög nivå även om antalet arbetsskador är färre än i tertial 1.
Visst önskar vi se en högre rapporteringsgrad av tillbud men färre arbetsskador, men
Vänsterpartiet får 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. Det kan inte heller dras en slutsats om att
ökningen av tillbud enbart beror på högre rapporteringsgrad utan att tillbuden kan vara fler.
Vänsterpartiet anser fortsatt att en ökning av tillbud och arbetsskador kan leda till en ökad
sjukfrånvaro. Vänsterpartiets farhåga att ”Åtgärdsplan för budget i balans 2017/2018” (FSN2017-647) 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 fortsatt 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 kommenterade i särskilt yttrande över tertial 1 (Protokoll FSN 180618 § 84)
att tillbudskategorin ”skada av person” är för övergripande presenterad. Under
föredragningen 180618 frågade Vänsterpartiet t.ex. hur ofrivilligt ljudande (även kallat
”skrik”) klassificeras och anmäls i AGERA. Under föredragningen idag fick vi inte heller något
svar på frågan och efterlyser fortsatt ett svar.
Malmö 2018-10-24
Carin Gustafsson

Bilaga 2 - FSN 2018-10-24 (§120)

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2018-10-24
Ärende: 6: FSN-2018-833

Arbetsskador och tillbud, tertial 2 2018

Vi Sverigedemokrater anser att användandet av ett system som Agera skulle kunna
vara utmärkt. Tyvärr känns det i dagsläget lite förhastat att använda, då det inte är
helt anpassat till behovet.
Ett system för rapport av arbetsskador och tillbud, vilket inte kan särskilja män och
kvinnor i statistiken är undermåligt.
Tyvärr har den styrande minoriteten som vanligt för bråttom och slarvar iväg.
I denna rapport framgår dock att stapeln avseende hot och våld mot personal är
skrämmande hög. Här anser vi Sverigedemokrater att en enormt stor insats behöver
göras.
Det kan inte vara rimligt att personal skall gå till sin arbetsplats och riskera så hög
osäkerhet. Personalen måste säkras på en bättre nivå, ingen skall behöva vara rädd
för att gå till sitt arbete.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga 3 - FSN 2018-10-24 (§121)

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2018-10-24
Ärende: FSN-2018-834
Ärende: Sjukfrånvaro, tertial 2 2018
Vänsterpartiet ser med fortsatt oro på att sjukfrånvaron inom funktionsstödsförvaltningen
ligger över den genomsnittliga sjukfrånvaron i Malmö Stad.
Vänsterpartiet önskar igen framhålla att handlingsplanen för minskad sjukfrånvaro till stor
del handlar om förebyggande arbete av psykosocial art. Vänsterpartiet önskar framföra oro
kring att fysiska skador såsom att utsättas för många tillbud och/eller få arbetsskada på sikt
kan leda till psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.
Vänsterpartiet önskar även i fortsättningen, i de fall det inte kan anses röja sekretess, få veta
orsaker till såväl kortids- som långtidssjukfrånvaro för att kunna ta fram framtida
handlingsplaner för minskad sjukfrånvaro bättre anpassade till orsaken till sjukfrånvaro.

Malmö 2018-10-24
Carin Gustafsson

