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)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)

Utses att justera

Stefan Claesson (SD)

Justeringen

2019-12-18

Protokollet omfattar
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Underskrifter

Sekreterare
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Jesper Salö
Ordförande
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Roko Kursar (L)
Justerande

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

Stefan Claesson (SD)
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Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Förvaltningen har tidigare mottagit 300 000 kronor från Vinnova ”App-oteket”, ett digitalt
hjälpmedel för att kategorisera och underlätta sökandet bland relevanta hjälpmedelsappar
utifrån brukarens behov. Förvaltningen har nu ansökt om en förlängning av projektet för att
förbättra verktyget för att möta brukarnas behov och skapa en hållbar lösning över tid.
Förvaltningen kommer inom ramen för projektet att samverka med kommuner och andra
aktörer för att säkerställa verktygets användbarhet och fortsatta utveckling.
Länsstyrelsen i Skåne har beviljat konsultstöd till Malmö stad och
funktionsstödsförvaltningen för utvecklandet av en strategi för kommunens
tillgänglighetsfrågor. Bland annat avser detta processledning vid utvecklingen av en strategi
för kommunens tillgänglighetsarbete samt skapa en hållbar struktur och ansvarsmodell för
den kommunövergripande tillgänglighetssamordnaren vid funktionsstödsförvaltningen.
Näringslivskontoret samordnar Meet Malmö som är ett arbetssätt för samverkan mellan
näringslivet, Malmö stad och andra aktörer. På temat ”Dolda kompetenser” anordnades
workshoppar med målsättning att ta fram förslag som gör att personer med
funktionsnedsättning i högre utsträckning kan närma sig arbetsmarknaden. Som ett led i detta
kommer förvaltningen att ansöka om FINSAM-medel tillsammans med Försäkringskassan
för projekt för att skapa en hållbar väg från daglig verksamhet till reguljär arbetsmarknad.
Förvaltningen kommer också den 4 februari att anordna en frukoststräff där kommunen,
näringsliv och personer med funktionsnedsättning kan träffas för att diskutera och sprida
kunskaper för att förändra attityder samt synliggöra kompetenser.
Det ESF-finansierade projektet HÅPP (Hållbar plattform för kompetensförsörjning) har fått
projektets analys och planeringsfas godkänd och övergår nu till genomförandefasen.
Avslutningsvis tackade Larsson nämnden och dess ordförande för det arbete man lagt ner
under året och önskade samtliga en god jul
Paragrafen är justerad

