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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-15 kl. 09:00-13:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (mötesordförande §§81-92)
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) (medverkar digitalt) ersätter Vakans S (S)
Maher Dabbour (S) ersätter Elin Kramer (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (Kommunal)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Nidal Aish (utredare organisationsstöd)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-06-22

Protokollet omfattar

§80

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

...........................................
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Roko Kursar (L) §§78-80

Bengt Persson (S) §§8192

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

…………………………………

Albin Schyllert (M)
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Förlängning av avsiktsförklaring avseende långsiktig
samverkan med Fontänhuset Malmö

FSN-2020-1109
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden och Stiftelsen Fontänhuset har undertecknat en avsiktsförklaring
om långsiktig samverkan. Avsiktsförklaringen gäller från 2017–2020. Nämnden har uppdragit
åt funktionsstödsförvaltningen att återkomma till nämnden med en förnyad bedömning och
förslag på avsiktsförklaring för ytterligare en treårsperiod. Fontänhuset bedriver en
verksamhet som både utgör ett komplement och ett alternativ till kommunens insatser för
personer med psykisk ohälsa.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden upprättar en förlängd avsiktsförklaring med Stiftelsen
Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete från 1 januari 2021 – 31 december 2023.
2. Funktionsstödsnämnden beviljar medel årligen enligt avsiktsförklaringen under
förutsättning att nämnden har ekonomiska förutsättningar.
3. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt funktionsstödsnämndens presidium att underteckna
beslutet och avsiktsförklaringen.
4. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt funktionsstödsförvaltningen att återkomma med
uppföljningsrapport och förslag till förlängd avsiktsförklaring för ytterligare en treårsperiod
till nämnden 2023.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Beslutet skickas till

Fontänhuset i Malmö
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Förlängning av Avsiktsförklaring avseende
långsiktigsamverkan med Fontänhuset Malmö
Förslag till Avsiktsförklaring mellan funktionsstödsnämnden och Fontänhuset
För jämförelse - Stiftelsen Fontänhuset i Malmös ansökan om organisationsstöd
inom funktionsstöds- och äldreområdet 2021
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För jämförelse - Stiftelsen Fontänhuset i Malmös Verksamhetsberättelse 2019

Bilaga 3 - FSN 2020-06-15 (§80)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200615
Ärende: FSN-2020-1109
Moderaterna och Centerpartiet är nöjda med Fontänhusets verksamhet och ser deras
viktiga arbete i staden. Utifrån det och deltagarnas behov av kontinuitet och den
samhällsfunktion verksamheten fyller, ställde vi oss bakom avsiktsförklaringen.
Däremot hade vi önskat ett IOP, eller som vi återkommande påtalat, att
Funktionsstödsnämnden som den huvudsakliga finansiären, får insyn genom en
adjungerad ledamot från förvaltningen i styrelsen.
Fontänhuset får övervägande mest i bidrag från Funktionsstödsnämnden i Malmö
samtidigt som man inte för den statistik som kan svara för hur många malmöbor som
faktiskt har behov av dess verksamhet eller nyttjar den. Det världsomspännande
livslånga medlemskapet gör det också svårt att få en bild av uppdraget och för vem
vilket problematiserar det politiska ansvarstagandet.
Moderaterna och Centerpartiet önskar att malmöborna får en tydlig uppföljning av
dessa miljoner eftersom där varken finns de förväntningarna som skulle ge upphov till
ett upphandlingskrav eller är en verksamhet vi måste finansiera. Man kan också tycka
att Fontänhuset efter alla dessa år borde hittat vägar till att finansiera en större del av
verksamheten själv. Dessutom är det relevant att påtala att det huvudsakliga
uppdraget är inom ramen för arbetsmarknads- och socialnämndens område. Ett vidare
önskemål är även att samtliga kommuner vars medborgare deltar i verksamheten delar
på finansieringen eftersom Malmö stad sannolikt är en av de kommuner i området med
sämst ekonomi.
Syftet och resultatet är bra men Funktionsstödsnämnden i Malmö är kanske inte rätt
huvudfinansiär.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)

