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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2018-12-19 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Nils Karlsson (MP) (Ordförande)
Andreas Konstantinidis (S) (Vice ordförande)
Per Göran Wiberg (M) (Andre vice ordförande)
Lena Björk (S)
Roland Hejde (S)
Therese Lindberg (S)
Ricardo Tarrida (S)
Carin Gustafsson (V)
Gharib Sayed Aly (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Valentina Stoyanovska (S)
Nahid Biglari (S)
Eyüp Kurtulmus (S)
Shatila Salami (S)
Stefana Hoti (MP)
Anna Larsson (V)
Hans Åke Banke (M)
Albin Schyllert (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Jane Sophie Charlo Olin (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Ann-Helen Westerdahl (utredare strategiska avdelningen) §147
Urban Funck (HR-chef) §§141-146
Petra Segerdahl (HR-konsult) §§141-146
Charlotte Widén Odder (avdelningschef för stöd hälsa och DV) §148
Maria Kärrman (enhetschef strategiska avdelningen) §§141-142
Nidal Aish (utvecklingssekreterare strategiska avdelningen) §§141-142
Ragnhild Törnquist (controller ekonomiavdelningen) §§141-142
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)

Utses att justera

Eva-Christine Winqvist (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

...........................................
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Nils Karlsson (MP)
Justerande

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

Eva-Christine Winqvist (M)
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Justeringen

2018-12-21

Protokollet omfattar

§§141-151
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Malmöinitiativ - Gratis busskort till personer inom daglig verksamhet
Föreningen Paraplyet i Malmö ansöker om organisationsstöd 2019
Ansökan om medel 2019 till insatser för arbetet med barnets rättigheter
Kompetensförsörjning - mål, gap och planer 2018
Information kring resultatet av medarbetarenkäten
Uppföljning kring arbetsmiljön med anledning av åtgärdsplan för ekonomi i
balans
Förstärkta informationsinsatser kring kränkande särbehandling och trakasserier
samt utredning om förekomsten av sexuella trakasserier mot brukare
Information kring förvaltaruppdraget
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Delegationsbeslut
Information från förvaltningen
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§

141

Malmöinitiativ - Gratis busskort till personer inom daglig verksamhet

FSN-2018-799
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har mottagit ett så kallat 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.
Ett förslag till svar behandlades i funktionsstödsnämnden 20181024 men återremitterades till
förvaltningen med uppdrag att göra en mer ingående konsekvensbeskrivning och
omvärldsanalys innan nämnden avgör initiativet om gratis busskort till personer inom daglig
verksamhet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslaget svar och därmed inte genomföra
Malmöinitiativet om gratis busskort för personer inom daglig verksamhet.
Särskilda yttranden

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

Förslagsställaren
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Gratis busskort till personer inom daglig
verksamhet
Malmöinitiativet om gratis busskort till de inom daglig verksamhet
Förslag till svar på Malmöinitiativ kring gratis busskort till personer inom daglig
verksamhet
Beslut FSN 181024 §116 Malmöinitiativ - Gratis busskort till personer inom daglig
verksamhet

Bilaga 1 - FSN 181219 §141
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 2018-12-19
Ärende: FSN-2018-799
Ärende: 02. Malmöinitiativ - Gratis busskort till de inom daglig verksamhet.
Vänsterpartiet uppskattar initiativtagarens förslag om gratis busskort för deltagare
inom daglig verksamhet. Vänsterpartiet vill dock inte se särskilda lösningar för olika
grupper (ex pensionärer eller deltagare i daglig verksamhet) utan driver regionalt
frågan om avgiftsfri kollektivtrafik för alla.

Malmö 2018-12-19
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

142

Föreningen Paraplyet i Malmö ansöker om organisationsstöd 2019

FSN-2017-981
Sammanfattning

Föreningen Paraplyet i Malmö, en sammanslutning av organisationer inom
funktionsnedsättningsområdet, ansöker om 1 376 tkr för verksamhetsåret 2019. Ansökt
belopp avser huvudsakligen lokal- och personalkostnader.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden beviljar 1 376 tkr till Föreningen Paraplyet i Malmö.
Beslutet skickas till

Föreningen Paraplyet i Malmö
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Föreningen Paraplyet
Beslut FSN 181128 §136 Föreningen Paraplyet i Malmö ansöker om
organisationsstöd 2019
Preliminär budget för Paraplyet 2019
Ansökan om organisationsstöd
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§

143

Ansökan om medel 2019 till insatser för arbetet med barnets rättigheter

FSN-2018-1153
Sammanfattning

Kommunstyrelsens ger sedan 2017 ut bidrag till insatser för jämställdhet, antidiskriminering,
barnets rättigheter och nationella minoriteter. Funktionsstödsnämnden ansöker om 668 200
kronor 2019 till insatser för arbetet med barnets rättigheter inom utvecklingsområdena
kommunikation och delaktighet, kunskap och kompetens samt dialog och stöd till anhöriga.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner ansökan om medel 2019 till insatser för arbetet med
barnets rättigheter.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 Ansökan om medel 2019 till insatser för arbetet
med barnets rättigheter
Ansökan om medel 2019 till insatser för arbetet med barnets rättigheter
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§

144

Kompetensförsörjning - mål, gap och planer 2018

FSN-2018-1138
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att senast 2018-12-31
redovisa kompetensförsörjningsgap, mål och planer. Syftet är att få en samlad bild av
kompetensen både på kort och på lång sikt för att lösa kompetensutmaningar och möta
Malmöbornas behov.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreliggande rapport avseende kompetensförsörjning
– mål, gap och planer 2018.
2. Funktionsstödsnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
3. Funktionsstödsnämnden ger i uppdrag åt funktionsstödsförvaltningen att fortsätta arbetet
med kompetensförsörjning utifrån i ärendet bilagda handlingsplaner.
Särskilda yttranden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Kompetensförsörjning
Rapport kompetensförsörjning_2018_FSN
Bilaga 1 Kartläggning kompetensgap 2018_FSF
Bilaga 2 Kompetensförsörjningsplan 2018_FSF

Bilaga 2 - FSN 181219 §144
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 2018-12-19
Ärende: FSN-2018-1138
Ärende: 05. Kompetensförsörjning - mål, gap och planer 2018.
Vänsterpartiet uppskattar funktionsstödsförvaltningens inställning och arbete med att
förbättra både det kvalitativa och kvantitativa kompetensgapet. Stadsrevisionens
granskning visar även att funktionsstödsnämnden bedöms bedriva en ändamålsenlig
kompetensförsörjning (SR-2018-80).
Vänsterpartiet ser dock fortsatt med oro på kompetensgapet för framför allt
stödassistenter; förvaltningens stödassistenter med hög och mycket hög kompetens
kan inte efter fortbildning få sina tjänster omvandlade till stödpedagoger.
Stödassistenter med hög och mycket hög kompetens behövs tex som stöd för
nyanställda och mindre erfarna kollegor.
Vänsterpartiet önskar även påtala vikten av att rekrytera sektionschefer med rätt
kompetens utifrån det uppstådda och förväntade kompetensgapet.
En yrkesgrupp som inte tas upp är biståndshandläggare, vilka enligt Vänsterpartiets
uppgifter har en stor personalomsättning; på 26 handläggare har 10 sagt upp sig
under 2018. Brister i kompetens inom myndighetsutövande kan leda till att de
personer som ansöker om LSS-insatser får vänta ännu längre tid på att få ett beslut
och verkställande av beslut med minskad livskvalitet samt aktivitets- och
delaktighetsbegränsningar som följd.

Malmö 2018-12-19
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

145

Information kring resultatet av medarbetarenkäten

FSN-2018-1189
Sammanfattning

Inom Malmö stad genomförs varje år en medarbetarundersökning. Frågorna som används i
undersökningen har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL, i samarbete med
Rådet för kommunala analyser RKA. I ärendet redovisas funktionsstödsförvaltningens
resultat i enkäten.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

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

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Medarbetarenkäten

Bilaga 3 - FSN 181219 §145
11

Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 2018-12-19
Ärende: FSN-2018-1189
Ärende: 06. Information kring medarbetarenkäten
Vänsterpartiet anser att underlaget som presenterades för funktionsstödsnämndens
ledamöter inför sammanträdet var bristfälligt. Den information som presenterades på
sittande möte borde ha funnits med i handlingarna för att kunna möjliggöra en politisk
analys i förväg. Vänsterpartiet saknar även information från medarbetarenkäten
uppdelad på funktionsstödsförvaltningens fyra avdelningar.
Vänsterpartiet ser med oro på de försämrade resultaten och den minskade
svarsfrekvensen. Vi ser att funktionsstödsförvaltningen har medarbetare som gillar
sina jobb, är lojala och känner att deras jobb är meningsfullt men de ogillar sina
arbetsvillkor. Detta är en bild som delas av fackliga företrädare som även har lyft att
det råder en tysthetskultur och ett top-down-ledarskap med bristande uppföljning av
beslut inom funktionsstödsförvaltningen. Det finns exempel på hur fackliga
företrädare har fått höra att de kan få utföra sina förtroendeuppdrag om det finns tid
när det är arbetsgivarens skyldighet att se till att den tiden finns. Detta finner
Vänsterpartiet naturligtvis oacceptabelt.
Det är även mycket skrämmande att 4% av förvaltningens medarbetare under de
senaste 12 månaderna har upplevt sig utsatt för diskriminering på sin arbetsplats och
det systematiska kvalitetsarbetet med antidiskriminering aldrig får glömmas bort eller
tas för givet.

Malmö 2018-12-19
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

146

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 sjukfrånvarostatisk med anledning
av åtgärdsplan för ekonomi i balans.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Uppföljning arbetsmiljö
Sjukfrånvarostatistik (september - oktober 2018)

Bilaga 4 - FSN 181219 §146
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 2018-12-19
Ärende: FSN-2018-322
Ärende: 07. Uppföljning kring arbetsmiljö med anledning av åtgärdsplan för ekonomi i
balans
I uppdraget till förvaltningen ingår att varannan månad återkomma till
funktionsstödsnämnden 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 180829 (eller 180425 för
den delen) 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 förbättrad information om och
uppföljning av hur brukarna har upplevt effekterna av åtgärdsplanen och är en del i
förvaltningens uppdrag att rapportera till nämnden (171023 § 83 FSN-2017-647).

Malmö 2018-12-19
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson
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§

147

Förstärkta informationsinsatser kring kränkande särbehandling och
trakasserier samt utredning om förekomsten av sexuella trakasserier mot
brukare

FSN-2018-1187
Sammanfattning

I mars 2018 gav funktionsstödsnämnden funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att initiera en
utredning om förekomsten av sexuella trakasserier mot brukare samt att förstärka
informationsinsatserna kring Malmö stads riktlinjer mot kränkande särbehandling och
trakasserier. Uppdraget gavs i samband med ett ärende om ett nämndinitiativ från inkommit
från Liberalerna gällande sexuella trakasserier inom nämndens verksamhetsområde. I detta
ärende redovisar förvaltningen hur man arbetar vidare i frågan.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen om arbetet med att utreda förekomsten
av sexuella trakasserier mot brukare och förstärkta informationsinsatser kring kränkande
särbehandling och trakasserier.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 181206 - Utredning om förekomsten av sexuella
trakasserier mot brukare
Beslut FSN 180321 §42 Nämndinitiativ från Liberalerna i funktionsstödsnämnden
gällande sexuella trakasserier inom nämndens ansvarsområde
Nämndsinitiativ från Liberalerna kring att handlingsplaner gällande förekomsten av
sexuella trakasserier
Rutin för åtgärd vid våld i nära relation mot personer som är äldre eller personer
med funktionsnedsättning
Malmö stads riktlinjer mot kränkande särbehandling och trakasserier
Plan för våld i nära relation inom funktionsstödsförvaltningen
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§

148

Information kring förvaltaruppdraget

FSN-2018-1038
Sammanfattning

Lägesrapport kring det pågående arbetet med att starta upp en förvaltarenhet inom
funktionsstödsförvaltningen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Information kring förvaltaruppdraget
Beslut KF §221 Utredning från överförmyndarnämnden om möjligheten att inrätta
en enhet för ställföreträdare_förvaltarenhet
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§

149

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2018-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser till funktionsstödsnämndens
sammanträde 2018-12-19:
• Beslut om Malmö stads Ärendehandbok 3.0, med synliga ändringar, FSN-2018-1237
• Rapport vid KF om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte
verkställts inom tre månader, kvartal 3 2018, FSN-2018-1238
• Nämndinitiativ enligt KL 4 kap. 20 § från ledamot Andreas Konstantinidis (S) gällande
Medborgarförslag kring upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden, FSN-2018-829
• Förvaltningsrätten i Göteborg Mål.nr 6205-17 Dom 2018-11-20 - Laglighetsprövning av
socialnämndernas arbetsutskott
• Stadsrevisionens granskning av kompetensförsörjning i Malmö stad, FSN-2018-1223
• Hälso-, vård- och omsorgsnämndens yttrande rörande Remiss från Socialdepartementet Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m (SOU 2018:53), FSN-20181212
• Beslut från Justitieombudsmannen (JO) gällande ärende kring personlig assistans, FSN2017-1014
• Beslut från Justitieombudsmannen (JO) gällande ärende kring personlig assistans, FSN2017-761
• Välfärdskonferensen 2019 – en utblick i vår omvärld. Sista anmälningsdatum 24 januari
2019
• Protokoll från funktionsstödsnämndens förvaltningsråd 2018-11-22
• Protokoll från funktionsstödsnämndens förvaltningsråd 2018-12-06
Beslut

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



Inkomna, upprättade och utgående skrivelser december 2018
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§

150

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 vid nämndens sammanträde 2018-12-19:
• Protokoll från funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-12-06
• Anmälan till Datainspektionen gällande personuppgiftsincident, FSN-2018-1216
• Delegationsbeslut gällande LSS-insats – november 2018, FSN-2018-182
• Delegationsbeslut gällande bistånd enligt SoL – november 2018, FSN-2018-182
• Beslut om att bevilja inköpskort mot faktura Willys, Axfood (11.1), FSN-2018-1159
• Beslut om att bevilja inköpskort mot faktura Willys, Axfood (11.1), FSN-2018-1160
• Beslut om att bevilja inköpskort mot faktura Willys, Axfood (11.1), FSN-2018-1161
• Beslut om ersättning till personal för under arbetet förstörda persedlar (14.3), FSN-20181198
• Beslut om att bevilja inköpskort mot faktura Coop MedMera Bank Elsa Anderssons gata
(11.1), FSN-2018-1203
• Beslut om att bevilja inköpskort mot faktura Coop MedMera Bank Elsa Anderssons gata
(11.1), FSN-2018-1204
• Beslut om att bevilja inköpskort mot faktura Coop MedMera Bank Elsa Anderssons gata
(11.1), FSN-2018-1205
• Beslut om tjänsteresa utanför Norden avseende tjänsteperson (20.2), FSN-2018-1213
• Beslut om att bevilja Jojo Företag Flex till anställd (11.1), FSN-2018-1219
• Beslut om ersättning för skadade persedlar (14.3), FSN-2018-1245
• Beslut om ersättning för skadade persedlar (14.3), FSN-2018-1246
• Beslut om att bevilja inköpskort mot faktura Axfood Celsiusgatan 21 (11.1), FSN-20181247
• Beslut om avskrivning av fordringar (11.3), FSN-2018-1248
• Beslut om utrangering av anläggningar (12.2), FSN-2018-1248
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag



Anmälda delegationsbeslut december 2018
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§

151

Information från förvaltningen

FSN-2018-39
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande
Malmö stadsrevision har nyligen genomfört två granskningar av funktionsstödsnämndens
verksamheter. I den ena granskningen har syftet varit att bedöma om nämnden bedriver
ändamålsenlig kompetensförsörjning. I den andra har revisionen granskat LSS-verksamheten
med syftet att bedöma om nämnden säkerställer att det bedrivs en ändamålsenlig styrning,
ledning och uppföljning av LSS-verksamheten i Malmö. Båda granskningarna bedömer att
funktionsstödsnämnden bedriver ett i huvudsak ändamålsenligt arbete men visar även på en
del utvecklingsområden. Funktionsstödsnämnden ska under början av nästa år yttra sig kring
de båda rapporterna.
Funktionsstödsförvaltningen har beviljats pengar från Europeiska socialfonden (ESF) inom
ramen för normbrytande kompetensförsörjning. Förvaltningens projekt ”Hållbar plattform
för kompetensutveckling (HÅPP)” fokuserar på ett intensifierat arbete med jämställdhet,
antidiskriminering och tillgänglighet bland både medarbetare och ledare inom LSS för att
hjälpa förvaltningen att behålla personal i större utsträckning och dessutom bredda
rekryteringsbasen för nya, idag underrepresenterade, medarbetargrupper. Totalt rör det sig
om cirka 6.8 miljoner under två år.
Funktionsstödsförvaltningen har startat en ny tidning med namnet Funktion Malmö.
Tidningen riktar sig till alla som är nyfikna på hur Malmö stad jobbar med funktionsstöd och
skickas ut till förvaltningens samtliga verksamheter. I det första numret kan man bland annat
läsa om Patrik som precis flyttat in i Malmös nyaste LSS-boende, om hur Camillas liv ser ut
efter en trafikolycka och ett reportage kring socialpsykiatrins arbete med återhämtning.
Det finns nu nya preliminära tider för funktionsstödsnämndens sammanträden 2019. Det nya
förslaget innehåller en del förändrade sammanträdesdatum, detta då många av de tidigare
föreslagna datumen krockar med kommunstyrelsens nyinrättade beredningssammanträden.
Det nya förslaget biläggs dagens sammanträde för kännedom samt för att underlätta
planering men datum och tider fastställs först vid nämndens konstituerande sammanträde.
Datum för nämndens konstituerande sammanträde är dock fastställt och kommer att hållas
måndagen den 14 januari 2019 med start klockan 09:00 i förvaltningens lokaler på
Fänriksgatan 1. Utskick till det konstituerande sammanträdet skickas ut den 7 januari (en
vecka innan mötet) men dagordning och handlingar för kommer att finnas tillgängliga via
Meetings+ samt på malmo.se redan från den 21 december.
Avslutningsvis tackar Larsson nämnden för ett bra samarbete under mandatperioden och
önskande samtliga en riktigt god jul.

