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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-01-14 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Sapko Sinani (C)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2019-01-21
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Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningschef Annelie Larsson informerar om följande
Funktionsstödsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att anordna ett internat den 7
och 8 februari 2019. Förvaltningen har skickat ut ett förfrågningsunderlag till ett antal
konferensanläggningar och kommer att inom kort att kunna meddela var internatet äger
rum. Planeringsdagen den 23 januari kommer att hållas i förvaltningens lokaler på
Fänriksgatan 1.
Den så kallade LSS-utredningen har nu presenterats. Utredningen har haft två huvudsakliga
syften, dels att statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i dag, dels
att insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. I
utredningen föreslås bland annat att staten ska ta hela ansvaret för insatsen personlig assistans
samt att nuvarande personkretsar inom LSS ska finnas kvar. Utredningen föreslår även tre
nya LSS-insatser, Personlig service och boendestöd, Personligt stöd till barn och
Förebyggande pedagogiskt stöd. Funktionsstödsnämnden kommer att ha anledning att
granska utredningen närmare, inte minst när utredningen går ut på remiss. Utredningen hittas
redan nu på regeringens hemsida (https://www.regeringen.se). Utredningen föreslår att den
nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022.
Under januari skrev kvällspressen om hur Malmö stad och dess LSS-boenden hanterar
allvarliga händelser. Medarbetare på LSS-boenden har uppgett att de upplever att
rapportering av avvikelser inte hanteras korrekt och att det finns en rädsla för att rapportera
bland anställda. Förvaltningen tar allvarligt på kritiken och är angelägna om att våra
medarbetare anmäler händelser som de ska, utan rädsla för repressalier. Avvikelsesystemet i
sig är väl fungerande och används i hög grad av verksamheterna. Om brukare far illa måste
detta framkomma och åtgärdas, anmälningar utgör på så sätt en central del i förvaltningens
kvalitetsarbete. Förvaltningen kommer under våren att fortsätta att hålla utbildningar i hur
man hanterar avvikelser och arbetar långsiktigt och pedagogiskt med stödjande insatser för att
förebygga missförhållanden.
Beslut

Enbart information.

