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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-25 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Pethra Ängquist (S)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Christina Ekdahl (personalföreträdare SACO)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-06-01

Protokollet omfattar

§63

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

...........................................
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Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)
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Internkontrollplan 2020

FSN-2019-2579
Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2020 i samband med ekonomisk prognos.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan 2020.
Särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 10)
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Uppföljning intern kontroll
Uppföljning internkontrollplan 2020 maj

Bilaga 10 (FSN 200525 §63)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200525
Ärende: FSN-2019-2579

Ärende: 09. Internkontrollplan 2020

Vänsterpartiet har vid flertalet tillfällen påpekat vikten av att chefer har god
kännedom om rehabiliteringsprocessen.
Funktionsstödsförvaltningen har alltjämt en högre sjukfrånvaro än Malmö stad som
helhet; vid granskning av huruvida en rehabiliteringsprocess startat eller inte efter
upprepad korttidsfrånvaro (sex tillfällen eller mer) visar det sig att i 13 av 20
granskade ärenden hade rehabiliteringsärenden påbörjats. Men först när antalet
frånvarotillfällen över stiger tio är antalet startade rehabiliteringsärenden fler. Men då
kan det vara för sent! Vid uppföljning av sjukfrånvaro ses trenden år efter år att det är
den långa sjukfrånvaron (90 dagar eller mer) som ökar - och dessa ärenden börjar
nånstans. Tidiga åtgärder och insatser är gynnsamma för att stoppa en negativ
utveckling.
Vänsterpartiet välkomnar de åtgärder som föreslås och kommer att följa utvecklingen
noga.
Malmö 2020-05-25
Carin Gustafsson

