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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-24 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Albin Schyllert (M)
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)
Anfal Saad Mahdi (V) ersätter Carin Gustafsson (V)
Peter Eliasson (M) ersätter Gharib Sayed Aly (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Pethra Ängquist (S)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Tarek Borg (ställföreträdande förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-08-31

Protokollet omfattar

§96

Underskrifter

Sekreterare
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Roko Kursar (L)
Justerande
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Handläggningstider för insatser inom funktionsstödsnämndens
ansvarsområde

FSN-2019-560
Sammanfattning

Ärendet innehåller en redovisning av handläggningstider på funktionsstödsförvaltningen
myndighetsenhet. Handläggningstiderna redovisas kvartalsvis så att nämnden ska kunna följa
utvecklingen. Aktuellt ärende avser kvartal 2 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen kring handläggningstider för insatser
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Särskilda yttranden
Anfal Saad Mahdi (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 2)
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.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200824 - Handläggningstider för insatser inom
funktionsstödsnämndens ansvarsområde, kvartal 2 2020
Handläggningstider kvartal 2 2020

Bilaga 2 - FSN 200824 (§96)
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-200824
Ärende: Handläggningstider för insatser inom funktionsstödsnämndens
ansvarsområde
Ärendet innehåller en redovisning av handläggningstider på Funktionsstödsförvaltningens
myndighetsenhet. Handläggningstiderna redovisas kvartalsvis så att nämnden ska kunna följa
utvecklingen. Vänsterpartiet värnar om personalens arbetsvillkor och vill gärna se att
förkortningen av handläggningstiderna inte påverkar personalen negativt.
Funktionsstödsförvaltningen har som mål att inte ha för långa handläggningstider och följa de
lagstadgade riktlinjer som finns kring handläggningstider. Myndighetsenheten har vid olika
tillfällen varit underbemannad, något som har påverkat handläggningstiden negativt.
Myndighetsenheten har även vid olika perioder ett ökat inflöde av ansökningar och personalen
har vid olika tillfällen upplevt att de har en hög arbetsbelastning. Handläggningstiden (det vill
säga från ansökning till beslut) av insatserna enligt LSS har minskat sedan januari 2019. Att
förkorta handläggningstiderna är bra men personalstyrkan skall anpassas efter det antal
ärendet som kommer in till förvaltningen.
Vidare framkommer det i skrivelsen att handläggarna upplever störningsmoment i sitt dagliga
arbete. ”Under april och maj år 2020 har handläggarna arbetat hemifrån vilket har varit en
bidragande faktor till att fler beslut fattats. Detta eftersom handläggarna upplevt mindre
störningsmoment vid hemarbete. ” (FSN 200824).
Det framkommer även att under månaderna april, maj och juni har myndighetsenheten sett en
ökning med 46 ansökningar om 9§3 till 9§10 som inkommit jämförelse med förra årets inkomna
ansökningar. LSS-handläggare fungerar som nyckelpersoner för att personer med
funktionsvariation ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Det är viktigt att kunna följa
lagen och ha korta handläggningstider men för att kunna göra ett bra arbete krävs också bra
arbetsvillkor. Att förkorta handläggningstiderna skall inte ske på personalens bekostnad.
Vidare måste vi även undersöka vilka störningsmoment det är som handläggarna upplever i
sitt vardagliga arbete. Att ha högre krav än resurser i arbetet under en längre tid innebär att
personalen får en ohälsosam arbetsbelastning och innebär en risk för att drabbas av sjukdom
på grund av arbetet.
Vänsterpartiet vill med detta särskilda yttrande lyfta vikten om att värna om personalens
arbetsvillkor och förhindra ohälsa på grund av arbetsbelastning och arbetsmiljön.

Malmö 2020-08-30
Anfal Mahdi

Med instämmande av
Carin Gustafsson

