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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-27 kl. 09:00-11:15

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande) (samt
Mötesordförande §§ 147-158)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Madeleine Fraser (MP) ersätter Nils Karlsson (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Alexandra Emanuelsson (kvalitetsutvecklare strategiska avd.)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

...........................................

…………………………………

Roko Kursar (L) §§ 159-165

Mediha Ahmadi (S) §§
147-158

...........................................

…………………………………

Lisbeth Persson Ekström
(SD)
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Justeringen

2019-12-04

Protokollet omfattar

§159
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§

159

Lägesrapport om funktionsstödsförvaltningens
avvikelsehantering

FSN-2019-2417
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen hade under våren 2019 ett uppdrag att genomföra en
webbaserad enkät i syfte att kartlägga medarbetares kännedom om förvaltningens
avvikelsehantering, inom ramen för rapporteringsskyldigheten inom lex Sarah. Under våren
genomförde även Malmö stads stadsrevision en fördjupad granskning av
funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämndens avvikelsehantering. Syftet
med granskningen var att bedöma om avvikelsehanteringen i de båda nämnderna är
ändamålsenlig. Resultaten från enkäten och revisionens granskning har sammanställts i en
lägesrapport om avvikelsehanteringen i funktionsstödsförvaltningen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Lägesrapport avvikelsehantering.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup
(C) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 10)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Lägesrapport avvikelsehantering
Lägesrapport avvikelsehantering funktionsstödsförvaltningen 2019
Från FSN-AU 190815 - Resultat av genomförd webbenkät gällande
avvikelsehantering (FSN-2019-1156)

Bilaga 10 (FSN 2019-11-27)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20191127
Ärende: FSN-2019-2417
Moderaterna och Centerpartiet tycker att rapporteringen kring funktionsstödsförvaltningens
avvikelsehantering är ett välkommet verktyg för nämnden att följa det systematiska
kvalitetsarbetet och verksamheten. Samtidigt ser vi att rapporteringen inte är uttömmande
utifrån att den inte belyser alla de faktorer som problematiserats på området. Fokus ligger på
personalens kompetens trots att medial rapportering i början av året lyfte bristfällig kunskap
om systematiskt kvalitetsarbete och avvikelsehantering på ledningsnivå, förutsättningen för
ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem. Om man kommer fram till att man ska informera
och utbilda medarbetarna så är det tämligen viktigt att man vet varför man gör det så att
avvikelsehanteringen faktiskt leder till förbättring samt transparenta och trygga insatser för
brukarna.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

