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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-20 kl. 09:00-14:00

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)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Sapko Sinani (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Elin Kramer (S)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)

Utses att justera

Gharib Aly (M)

Justeringen

2019-02-27
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Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Stadsrevisionen kommer att granska funktionsstödsnämnden och -förvaltningens arbete
gällande rättssäker avvikelsehantering. Syftet med granskningen är att bedöma om
avvikelsehanteringen är ändamålsenlig genom att bland annat undersöka rutiner för
synpunkt- och klagomålshantering, rutiner vid lex Sarah och lex Maria, om avvikelserutinerna
är kända av medarbetarna samt utreds och följs upp.
Funktionsstödsförvaltningen arbetar för tillfället med en Vinnovaansökan inom social
innovation. Medel för social innovation hos Vinnova kan sökas av företag, idéburna
organisationer eller offentlig verksamhet som har nya smarta lösningar som kan skapa
positiva samhällseffekter.
Det har inkommit önskemål från politiker i funktionsstödsnämnden om att besöka olika
verksamheter i samband med sina gruppmöten. Vill man besöka en verksamhet i samband
med sitt gruppmöte skickar man en förfrågan till nämndsekreterare Jesper Salö så samordnar
förvaltningen sedan verksamhetsbesöket. Om man har särskilda önskemål om verksamheter
man vill besöka kan man gärna skicka in dessa i god tid då vissa av förvaltningens
verksamheter behöver tid för att kunna planera in sådana besök.

