1

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-16 kl. 09:00-13:00

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)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Charlotte Widén Odder (avdelningschef stöd, hälsa och DV)
Karin Boijertz (enhetschef avlösning, ledsagning, kontaktperson)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Stefan Claesson (SD)

Justeringen

2019-12-18

Protokollet omfattar
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Utvecklingsarbete inom avlösning och ledsagning

FSN-2019-2336
Sammanfattning

Insatserna avlösning och ledsagning beviljas enligt Socialtjänstlagen (2001:453) eller LSS
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387). Chefer och fackliga
representanter har under lång tid identifierat flera utvecklingsområden inom verksamheten.
Förvaltningen har därför genomfört en pilot med positivt resultat och ambitionen är nu att
utveckla detta arbetssätt.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner rapporten Utredningsarbete inom avlösning och
ledsagning.
2. Funktionsstödsnämnden fastställer att inriktningen för verksamheten avlösning och
ledsagning från 1 mars 2020 övergår till att insatserna i första hand ska verkställas av teamen
för stöd och service och att PAN-anmodanden och timarvodering används som ett
komplement till anställning inom team för stöd och service.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 13)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 14)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 191216 - Utvecklingsarbete inom avlösning och ledsagning
Rapport - Utredningsarbete inom avlösning och ledsagning.
Presentation FSN 191216 - Utvecklingsarbete inom avlösning och ledsagning

Bilaga 13 (FSN 2019-12-16 §175)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20191216
Ärende: FSN-2019-2336
Moderaterna och Centerpartiet godkänner rapporten och ställer sig bakom att fastställa en ny
inriktning för högre kontinuitet och tryggare anställningsformer. Däremot vill vi belysa vikten
av medarbetarnas önskemål kring anställningsform då syftet huvudsakligen är att förbättra
deras arbetsvillkor- och situation. Det är inte rimligt om förvaltningens anställda hamnar i
kläm av en förbättringsprocess om de redan är tillfreds med sina anställningsförhållanden.
Parallellt med detta är det även högst relevant att man tar hänsyn till målsättningen inom LSS
och individperspektivet vid denna typ av omorganisering. Det innebär i praktiken att där
måste finnas viss flexibilitet och lyhördhet kring inflytande från malmöbor med
funktionsnedsättning och deras personal avseende både implementering och verkställande.
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)

Bilaga 14 (FSN 2019-12-16 §175)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-12-16
Ärende: FSN-2019-2336
Ärende: 11.Utvecklingsarbete inom avlöning och ledsagning
Trygga anställningar och rätten till heltid är en hjärtefråga för Vänsterpartiet. Lika glada vi är
för att det skapas fler tillsvidareanställningar på heltid med möjlighet till
kompetensutveckling för medarbetaren, lika oroade blir vi över att det skapas PANanmodanden och timarvoderingar som inte omfattas av LAS (lagen om anställningsskydd).
Vänsterpartiet vill försäkra sig om att dessa otrygga anställningar verkligen blir komplement
till anställning inom team för stöd och service och ämnar således följa frågan.

Malmö 2019-12-16
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

