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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)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-06-22

Protokollet omfattar

§89

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Roko Kursar (L) §§78-80

Bengt Persson (S) §§8192

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

…………………………………

Albin Schyllert (M)
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89

Årlig översyn av funktionsstödsnämndens styrdokument

FSN-2020-1373
Sammanfattning

Inom funktionsstödsförvaltningen och funktionsstödsnämnden finns ett flertal
styrdokument. Ett antal av dessa har fastställts av funktionsstödsnämnden. Styrdokument ska
hållas aktuella så att innehållet harmonierar med lagstiftning, praxis och arbetssätt inom
respektive område. Av detta skäl görs en årlig översyn av funktionsstödsnämndens
styrdokument. I bifogad rapport görs en översyn av funktionsstödsnämndens styrdokument.
I de fall styrdokumenten reviderats föreslås funktionsstödsnämnden att godkänna de nya
versionerna.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Rapport årlig översyn av funktionsstödsnämndens
styrdokument 2020.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner Arvodes- och omkostnadsersättning avseende
kontaktpersonsverksamhet inom Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), version 1.1 (FSN-2020-1372)
3. Funktionsstödsnämnden godkänner Attestinstruktion för funktionsstödsnämnden, version
1.3 (FSN-2018-1149)
4. Funktionsstödsnämnden godkänner Arbetsformer för funktionsstödsnämnden, version 1.2
(FSN-2018-958)
5. Funktionsstödsnämnden godkänner Regler och anvisningar för intern kontroll, version 1.2
(FSN-2017-84)
6. Funktionsstödsnämnden godkänner Riktlinje för omkostnader i samband med ledsagning
enligt 9 § 3 LSS (1993:387) samt enligt 4 kap. 1 § SoL (2001:453), version 1.0 (FSN-20201370) och att denna riktlinje ersätter tidigare riktlinjer FSN-2017-38 och FSN-2017-89.
7. Funktionsstödsnämnden ger funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av
dokumentet styr- och ledningssystem för funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad (FSN2019-128) och därefter återrapportera till nämnden.
Beslutsgång
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 13)
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.
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Beslutsunderlag


























G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Årlig översyn av funktionsstödsnämndens
styrdokument
Rapport årlig översyn av funktionsstödsnämndens styrdokument
1. Arkivredovisning för funktionsstödsnämnden (FSN-2020-767)
2a. (Version 1.1) Riktlinjer för arvode och omkostnadsersättning för kontaktperson
SoL och LSS (FSN-2020-1372)
2b. (Version 1.0) Riktlinjer för arvode och omkostnadsersättning för kontaktperson
SoL och LSS (FSN-2017-395)
3a. (Version 1.3) Attestinstruktion för funktionsstödsnämnden, FSN-2018-1149
3b. (Version 1.2) Attestinstruktion för funktionsstödsnämnden (FSN-2018-1149)
4. (Version 2.4) Funktionsstödsnämndens delegationsordning, (FSN-2018-1147)
5a. (Version 1.1) Funktionsstödsnämndens arbetsformer (FSN-2018-958)
5b. (Version 1.0) Funktionsstödsnämndens arbetsformer (FSN-2018-958)
6. Funktionsstödsnämndens reglemente (FSN-2020-370)
7a. (Version 1.1) Regler och anvisningar intern kontroll (FSN-2017-84)
7b. (Version 1.0) Regler och anvisningar för intern kontroll (FSN-2017-84)
8a. (Version 1.1) Riktlinjer för direktupphandling (FSN-2019-70)
8b. (Version 1.0) Riktlinjer för direktupphandling (FSN-2019-70)
9. (Version 1.1) Riktlinjer för ersättning till brukare vid möten och uppdrag (FSN2019-1045)
10a. (Version 1.0) Omkostnadsersättning för ledsagning enligt SoL och LSS (FSN2020-1370)
10b. (Version 2.0) Riktlinjer omkostnadsersättning ledsagare enligt LSS (FSN-201789)
10c. (Version 1.0) Riktlinjer för ersättning av omkostnader i samband med
ledsagning enligt 4 kap 1 § SoL (FSN-2017-38)
11. (Version 2.0) Riktlinjer för organisationsstöd inom funktionsstödsområdet
(FSN-2018-40)
12. (Version 1.0) Rutin för tillämpning av lex Sarah (FSN-2020-713)
13. (Version 1.0) Uppvaktning av deltagare i daglig verksamhet och annan
sysselsättningsverksamhet i samband med pensionsavgång (FSN-2019-2826)
14a. (Version 4.1) Styr- och ledningssystem för funktionsstödsförvaltningen (FSN2019-128)
14b. (Version 4) Styr- och ledningssystem för funktionsstödsförvaltningen (FSN2019-128)

Bilaga 13 - FSN 2020-06-15 (§89)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200615
Ärende: FSN-2020-1373

Ärende: 11. Årlig översyn av funktionsstödsnämndens styrdokument

Med detta särskilda yttrande vill Vänsterpartiet påpeka att vi alltjämt anser att
minnesgåva bör införas inom Daglig verksamhet efter 25 års deltagande på liknande
villkor som Malmö stads medarbetare.
Det är glädjande att två av de styrdokument som berör och kan vara av intresse för
brukare att läsa finns att tillgå med mer lättförståelig text. Vänsterpartiet hoppas att
även Uppvaktning av deltagare i daglig verksamhet och annan
sysselsättningsverksamhet i samband med pensionsavgång (FSN-2019-2826) får en
version med mer lättförståelig text.
Malmö 2020-06-15
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

