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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-22 kl. 09:00-13:00

Plats

Fänriksgatan

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)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Elin Kramer (S)
Margareta Håkansson (M) ersätter Sapko Sinani (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Personalföreträdare (Kommunal)
Personalföreträdare (SACO)
Personalföreträdare (Vision)
Christina Ekdahl (personalföreträdare SACO)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)

Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Justeringen

2019-03-29

Protokollet omfattar

§59

Underskrifter

Sekreterare
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Roko Kursar (L)
Justerande
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Lisbeth Persson Ekström
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Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beviljat funktionsstödsnämnden 668 200 kronor för att
stärka förvaltningens arbete med barnets rättigheter. Förvaltningen arbete med barnet
rättigheter kommer i enlighet med ansökan att ske inom tre områden a) kommunikation och
delaktighet för barn med funktionsnedsättning, b) kunskap och kompetens om barnets
rättigheter samt c) dialog med, och stöd till, anhöriga till barn med funktionsnedsättning.
Förvaltningen har skickat två ansökningar till Vinnova kring välfärdsteknologilösningar
riktade till förvaltningens målgrupp. Den ena ansökan gäller ”App-oteket”, ett digitalt
hjälpmedel för att kategorisera och underlätta sökandet bland relevanta hjälpmedelsappar
utifrån brukarens behov. Den andra ansökan avser ”Digital aktivitetscoach”, och är en app
som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Appen samlar utbudet av aktiviteter och
verksamheter riktade till målgruppen med syftet att förenkla att hitta olika aktiviteter och
gemenskaper som anordnas av Malmö stad och ideella organisationer i Malmö.
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.
Arbetsmiljöverket kommer att göra en särskild tillsyn med anledning av förtroendevalda
politikers uppdrag som arbetsgivare. Man kommer att inleda med att under 2019 träffa
politiker (och tjänstepersoner) i ett antal kommuner och regioner för att informera om deras
ansvar som arbetsgivare samt beskriva hur förtroendevalda politiker kan hantera sitt ansvar
för arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar.

