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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)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-06-01

Protokollet omfattar

§74
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Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)

…………………………………

2

§

74

Information om resultat av brukarundersökning och
enhetsundersökning 2019

FSN-2020-174
Sammanfattning

Under 2019 genomförde funktionsstödsförvaltningen Sveriges kommuner och regioners
(SKR) årliga nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet samt
Socialstyrelsens enhetsundersökning riktad till LSS-boenden och daglig verksamhet som ett
led i arbetet med att följa upp och säkra kvaliteten i nämndens service till brukarna.
Föreliggande rapport utgör en information till nämnden om resultaten av undersökningarna,
den analys som förvaltningen gjort av resultaten samt de åtgärder som planeras utifrån dem.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 21)
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 - Brukarundersökning och enhetsundersökning
2019
Rapport gällande Brukar- och enhetsundersökning 2019
Återkoppling brukarundersökningen
Beslut FSN-AU 200513 (§118) Information om resultat av brukarundersökning och
enhetsundersökning 2019
För jämförelse - Rapport Brukarundersökning LSS bostäder 2017 (Behandlades av
FSN 2018-02-21)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200525
Ärende: FSN-2020-174

Ärende: 20. Information om resultat av brukarundersökning och enhetsundersökning
2019
BRUKARUNDERSÖKNING

Det är med oro som Vänsterpartiet ser en trend av sjunkande svarsdeltagande i
brukarundersökningen. 27% uppger att att de ibland eller aldrig får den hjälp hen vill ha
jämfört med 20% i alla kommuner. Detta innebär att fler än var fjärde person som bor i en
LSS Bostad har en upplevelse av att inte ha sitt lagstadgade stöd tillgodosett. Även vad gäller
trygghet och en känsla av att ofta vara rädd för något hemma sticker ut jämfört med
rikssnittet. Nästan en tredjedel uppger att några eller ingen i personalen förstår en. Detta är
alarmerande.
De utvecklingsområden som funktionsstödsförvaltningen tagit fram ser mycket lovande ut
men saknar enligt Vänsterpartiet en väsentlig detalj; en förstärkt grundbemanning.
ENHETSUNDERSÖKNING
Liksom tidigare önskar Vänsterpartiet framföra kritik mot att resultat från
enhetsundersökning baseras på en självskattning från sektionschefer. Granskningar via
internkontroll har tidigare år tex visat skillnader mellan uppgivna svar och det faktiska
resultatet vid granskning gällande tex genomförandeplaners dokumentation.
Naturligtvis hoppas Vänsterpartiet att alla uppgivna siffror är korrekta men då framstår ju
frågan kring varför Daglig verksamhet sänkt sina poäng på nästan samtliga punkter. För
Vänsterpartiet är genomförandeplanen ett otroligt viktigt dokument och därför yrkade vi att
dess kvalitet även skulle följas via internkontroll 2020 - resultatet från denna
enhetsundersökning gör oss ännu mer övertygande om att funktionsstödnämnden tog ett
felaktigt beslut när vårt yrkande avslogs. Speciellt med tanke på att 2021 blir nästa tillfälle
som enhetsundersökningen genomförs enligt beslut från Socialstyrelsen.
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