1

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

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

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

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)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt) ersätter Roko Kursar (L)
(Ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (Kommunal)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Moana Zillén (utredare strategiska avdelningen (digital medverkan))

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-06-22

Protokollet omfattar

§82

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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Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - God och
nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

FSN-2020-1188
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts besvara remiss angående remiss från
Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem SOU 2020:19. Utredningens uppdrag har varit bidra till ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem, socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet efter Anselmssons (M) föreslagna tillägg.
Särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 7)
Yrkanden
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska göra följande tillägg i yttrandet på sida tre
(3), fjärde (4) stycket:
Funktionsstödsnämnden vill även belysa vikten av kommunikation och förståelse vid vårdgivarens inhämtning
av samtycke för en individuell plan eller begäran om ett patientkontrakt då detta kan vara särskilt relevanta
samordningsfaktorer för patienter som har specifika behov av struktur, kontinuitet eller teambaserad vård och
omsorg. Personkännedom/trygghet och kompetens i individens kommunikation till exempel Alternativ och
kompletterande kommunikation (AKK) och/eller bemötande är relevant för en rättssäker och jämlik vård för
bland annat. patienter med kognitiva nedsättningar, perceptionsproblematik eller talsvårigheter. Patienter med
noterade kommunikationsbehov bör därför ges särskilda förutsättningar att förstå alla omständigheter, där
samtycken inhämtas eller egna önskemål ska ligga som grund, för att de ska kunna ta del av den erbjudna
vården utifrån självbestämmande på samma sätt som andra.
Ajournering
Mötet tar en paus (ajourneras) i 10 minuter för politisk överläggning.
Yrkanden, fortsättning
Bengt Persson (S), Lisbeth Persson Ekström (SD), Erik Hammarström (MP), Carin
Gustafsson (V) och Lars-Eric Nelderup (C) yrkar bifall till Anselmsson (M) föreslagna tillägg
till yttrandet.
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 godkänner föreslaget yttrande efter
Anselmssons (M) föreslagna tillägg.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Förslag till yttrande gällande Remiss angående Remiss från Socialdepartementet God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU
2020:19)
God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU
2020:19)
Följebrev Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvård

Bilaga 7 - FSN 2020-06-15 (§82)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200615
Ärende: FSN-2020-1188

Ärende: 04. Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Enligt rapporten Hur är läget (2014) från Myndigheten för delaktighet är det bland
patienter som har bröstcancer en dubbelt så stor dödlighet om patienten har LSSinsatser. Risken att dö i flera andra sjukdomar är också högre bland personer med
psykisk funktionsnedsättning. Vidare konstateras även att det är tio gånger vanligare
med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning.
De personer vars funktionsnedsättning gör det svårt att kommunicera är extra
utsatta. De kan ofta inte själva tolka den egna kroppen eller förmedla eventuella
förändringar. Vid medicinering kan flera olika vårdgivare vara inblandade och
medicineringens effekter och möjliga biverkningar måste följas noga för att en
likvärdig och god vård ska kunna uppnås. Det kommunala ansvaret för hälso- och
sjukvård väger tungt men glöms samtidigt ofta bort - verksamheten är ofta
underfinansierad - och personer med funktionsnedsättningar riskeras glömmas bort.

LSS intention om att skapa goda levnadsvillkor ställs på sin spets när det kommer till
kommunal hälso- och sjukvård. Lika villkor för såväl kommuner som regioner bör
eftersträvas. Underfinasieringen av den kommunala hälso- och sjukvården riskerar
leda till att ack så viktiga förebyggande insatser tas bort. Kommunal hälso- och
sjukvård måste garanteras de nödvändiga ekonomiska resurser som krävs och en
stabil kompetensförsörjning. Vänsterpartiet anser det alarmerande att privata företag
tillåts bemanna tjänster inom kommunal hälso- och sjukvård via bemanningsföretag
och göra vinst på vår gemensamma välfärd.
Malmö 2020-06-15
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

