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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-20 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
(Vice ordförande)
Maher Dabbour (S) ersätter Elin Kramer (S)
Karl Mårtensson (S) ersätter Munir Niazi (S)
Madeleine Fraser (MP) ersätter Vakans MP (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Karin Elisabeth Granér (L)
Anfal Saad Mahdi (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Christina Dahl (personalföreträdare SACO)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-02-27

Protokollet omfattar
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Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör informerar om följande
Den 25 februari börjar byggnationen av ett nytt LSS-boende på Wowragården.
Funktionsstödsnämndens ordförande tar det första spadtaget klockan 12:15 och därefter
kommer direktör Annelie Larsson att tillsammans med verksamhetsföreträdare att berätta om
vikten av att kunna erbjuda anpassade boenden till Malmöbor med särskilda behov. En
inbjudan är skickad till samtliga ledamöter och ersättare i nämnden och delades ut vid
sammanträdet.
Funktionsstödsförvaltningen har ansökt och beviljats medel från FINSAM för projektet
”Make it: work - från förarbete till hållbart arbete.” Projektet syftar till att fler personer inom
daglig verksamhet ska kunna närma sig arbetsmarknaden eller övergå till lönearbete. Detta
ska bland annat ske genom extra stöd till personer som övergår till arbete och för att behålla
det över tid samt för att utveckla och behålla kontakter med arbetsgivare och näringsliv.
Totalt får funktionsstödsförvaltningen 1 228 804 kronor för perioden 1 april 2020 till 31 mars
2022.
Larsson informerar kort kring det bidragsbedrägeriärende inom personlig assistans som
figurerat i pressen den senaste tiden. Det aktuella ärendet har drivits av Försäkringskassan
med även funktionsstödsförvaltningen har påverkats och gjort en polisanmälan och begärt
återbetalning i ärendet.
Avslutningsvis meddelar Larsson nämnden om att hon kommer att gå i pension till
sommaren och rekrytering av ny förvaltningsdirektör pågår.

