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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

§104

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)

…………………………………

2

§

104

Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

Ställföreträdande förvaltningsdirektör Tarek Borg informerar om följande:
Coronasituationen inom förvaltningens verksamheter har under sommaren varit fortsatt
stabil med ett lågt antal smittade. Förvaltningen fortsätter dock med en aktiv beredskap
genom bland annat en beredskapsgrupp som träffas två gånger i veckan för att följa läget i
verksamheterna och en materielgrupp som samordnar fördelning av extra material för basal
hygien och personlig skyddsutrustning. Förvaltningen träffar även regelbundet representanter
från regionen för att följa utvecklingen och diskutera Skånegemensamma utmaningar. Borg
informerar vidare om arbetet med antikroppstester för personalen samt om Malmö stads
arbete inför avrop av statsbidrag från Socialstyrelsen för de extrakostnader som uppkommit
med anledning av coronapandemi.
Nomineringen till funktionsstödsnämndens LSS-pris, det så kallade Eleonorapriset, öppnade
den 13 augusti 2020. Nomineringsperioden är öppen till och med den 15 oktober 2020. En
vinnare av Eleonorapriset 2020 kommer att utses av funktionsstödsnämndens arbetsutskott i
november och prisutdelning sker på internationella funktionshinderdagen den 3 december
2020.
Förvaltningen har anställt en ny ekonomichef efter Tarek Borg som blir förvaltningsdirektör
från och med den 1 september 2020. Annika Gottfridsson kommer närmast från Malmö
stads förskoleförvaltningen där hon varit enhetschef på ekonomiavdelningen.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn gällande ett av
förvaltningens LSS-boenden i Oxie, och även har media visat intresse. Verksamheten har
träffat de anhöriga med anledning av mediegranskningen, IVOs tillsyn av boendet och
planerade förändringar i boendet. Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) gav i
april 2020 förvaltningen i uppdrag att utreda verksamheten och utformningen av boendet.
Utredning presenterades för FSN-AU den 24 juni 2020 och innehåller en rad åtgärder för att
tillförsäkra goda livsvillkor för varje enskild brukare.

