1

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-24 kl. 09:00-12:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (Mötesordförande §§
77-88)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Maher Dabbour (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice
ordförande)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L) (Ordförande)
Madeleine Fraser (MP) ersätter Nils Karlsson (MP)
Anna Larsson (V) ersätter Carin Gustafsson (V)
Margareta Håkansson (M) ersätter Halid Osman (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S)
Ursula Anita Larsson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)

Utses att justera

Anna Larsson (V)

Justeringen

2019-06-04

Protokollet omfattar

§88
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Roko Kursar (L) §§ 74-76
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Anna Larsson (V)
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Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Vinnova har beviljat 300 000 kronor till förvaltningens ansökan kring ”App-oteket”. Appoteket är ett digitalt hjälpmedel för att kategorisera och underlätta sökandet bland relevanta
hjälpmedelsappar utifrån brukarens behov.
Med anledning en fråga som uppkom vid funktionsstödsnämndens sammanträde 2019-04-26,
under ärendet om ”Personalstatistik i relation till aktiva åtgärder ur ett
jämställdshetsperspektiv: En analys för år 2018”, informerar Larsson kring hur stadens och
förvaltningens lönekartläggning går till och hur man bedömer huruvida osakliga
löneskillnader föreligger eller inte. ”Riktlinjer för lönekartläggning i Malmö stad” bifogas till
ärendet och syns i ledamöternas och ersättarnas paddor.
Arbetet med en ESF-ansökan (Europeiska socialfonden) med fokus på ökad
arbetsmarknadsanknytning för funktionsstödsnämndes målgrupper fortgår vid förvaltningen.
Sista datum för inlämning är i augusti 2019.
Förvaltningen håller på att ta fram ett förslag till handlingsplan för heltid som norm.
Handlingsplanen planeras att hanteras i nämnden i juni.
Funktionsstödsnämnden fick en lägesrapport om arbetet med uppstartande av förvaltningens
förvaltarenhet som beräknas kunna ta emot ärenden från och med augusti 2019.
Larsson svarade avslutningsvis på en fråga från en ledamot kring
funktionsstödsförvaltningens förebyggande arbete mot bidragsfusk inom personlig assistans.

