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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)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)

Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Justeringen

2019-12-04

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
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Justerande
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Roko Kursar (L) §§ 159-165

Mediha Ahmadi (S) §§
147-158

...........................................
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Lisbeth Persson Ekström
(SD)
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Protokollet omfattar

§165
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§

165

Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott har utsett den första vinnaren av
funktionsstödsnämndens LSS-pris ”Eleonorapriset”. Totalt inkom 44 nomineringar för
Eleonorapriset 2019 som samtliga uppfyllde kriterierna för priset och alltså på ett eller annat
sätt ökat medvetenheten om funktionsnedsättningar och bidragit till ett inkluderande och mer
tillgängligt samhälle för alla. Eleonorapriset 2019 tilldelas Martina ”ZMackis” Zandelin med
följande motivering:
Martina ”ZMackis” Zandelin tilldelas Eleonorapriset 2019 för sitt engagemang i att sprida medvetenhet,
bekämpa fördomar och visa hur ett liv med funktionsnedsättning kan se ut. Martina vloggar och visar i
sociala medier sin vardag i Malmö för omvärlden. Hon främjar rätten till lika värde och livsmöjligheter för
människor med funktionsnedsättning genom att generöst dela med sig av sina erfarenheter, och på ett
inspirerande sätt sprider hon kunskap och tacklar fördomar. Martina är en inspiration för alla Malmöbor!
I september 2019 godkände nämnden att förvaltningen gick vidare med en upphandling av
nya lokaler för daglig verksamhet (FSN-2019-1872). Förvaltningen gavs även i uppdrag att
återkomma till nämnden med ett informationsärende när ett hyreskontrakt ska tecknas.
Anbudstiden har nu löpt ut och inga anbud inkom. Förvaltningen kommer att utvärdera
upphandlingen och undersöka hur man nu kan gå vidare i lokalfrågan. För nämnden betyder
att detta att det inte blir något informationsärende då det inte finns något hyreskontrakt att
informera om.
Nämnden fick information rörande förra veckans medierapportering om händelser vid ett
LSS-boende som lett till att en anställd togs ur tjänst under utredningsperioden. En
arbetsrättslig utredning pågår i ärendet och arbetsutskottet har anmält händelserna till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Larsson informerade avslutningsvis kort kring upplägget av eftermiddagens diskussioner
kring nämndsmål 2020.
Beslutsunderlag




Inbjudan till funktionsstödsnämndens Målarbete 2020 de 27 november 2019
Förslag indikatorer till KF-mål samt förslag till nämndsmål

