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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-01-28 kl. 13:30-16:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänrikgatan 1

Beslutande ledamöter

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande) (samt
mötesordförande §§ 21-25)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Bengt Persson (S)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L) (Ordförande)
Halid Osman (C) ersätter Sapko Sinani (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Galia Bengtsson (personalföreträdare Kommunal)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2019-02-04

Protokollet omfattar
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Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande
Den 7–8 februari har funktionsstödsnämnden ett planeringsinternat på Örenäs Slott i
Glumslöv. Ett program för dagarna kommer att skickas ut senare under veckan men kommer
att kretsa kring fördjupad information från förvaltningens verksamheter samt diskussion
kring nämndens mål och budget.
Funktionsstödsförvaltningen har startat en 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. Tidningen planeras att ges ut tre gånger per år. I det
första numret, som delades ut vid sammanträdet, 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.
Funktionsstödsförvaltningen har en facebooksida som heter ”Funktionsstöd i Malmö stad”.
På facebooksidan hittar man nyheter och reportage om verksamheterna. Just nu kan man
exempelvis läsa om den nya nämndkonstellationen och att man kan besöka deras möten om
man vill. Facebooksidan är öppen så även anhöriga, förtroendevalda och andra intresserade
kan besöka den.
Avslutningsvis informerar Larsson om förvaltningens arbete med avvikelser och
inrapporterade missförhållanden. Under 2018 inkom 4106 avvikelser gällande ärenden inom
ramen för LSS, SoL och HSL. 84 av dessa ärenden ledde till utredningar enligt lex Sarah (60
inom LSS bostäder och 24 inom hälsa-, vård och daglig verksamhet). Om missförhållande
anser vara av allvarlig karaktär ska en anmälning göras till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) något som under 2018 gjordes 23 gånger. Att granska, analysera, följa upp och
utvärdera det arbete som utförs inom förvaltningen är grundläggande för att kunna förbättra
och utveckla kvaliteten i förvaltningens verksamheter.

