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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-21 kl. 09:00-14:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Elin Kramer (S)
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)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Annika Råbrandt (S)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Ellen Andersson (utredare strategiska avdelningen)
Helena Paulsson (utredare strategiska avdelningen)
Samir Beciri (enhetschef ekonomiavdelningen)
Mihaela Covaciu (controller ekonomiavdelningen)

Utses att justera

Carin Gustafsson (V)

Justeringen

2020-09-28

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Carin Gustafsson (V)
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Protokollet omfattar

§109
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§
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Delårsrapport 2020

FSN-2020-2090
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti
2020. Delårsrapporten omfattar även en avstämning av kommunfullmäktigemål och
nämndsmål. Det prognostiserade resultatet för helåret 2020 är en budget i balans under
förutsättning att ansökt statsbidrag för ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen covid-19
beviljas och betalas ut.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Delårsrapport 2020.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 5)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 6)
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

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Delårsrapport 2020
Delårsrapport 2020
Bilaga 1 Verksamhetsmått
Bilaga 2 Volymutveckling
Presentation FSN 200921 (§6) Delårsrapport 2020

Bilaga 5 - FSN 200921 (§109)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200921
Ärende: FSN-2020-2090
Moderaterna och Centerpartiet noterar att mycket inte går att följa upp i
delårsrapporten och vill belysa att det kan utgöra en problematik för personal och
brukare. Möjligheten för nämnden att åtgärda arbetsmiljöproblem eller kvalitetsbrister
uteblir. Då mycket av detta ska följas upp inom ramen för det systematiska arbetet
borde de indikatorer som vid årsanalysen larmat också kunna rapporteras tydligare till
ansvariga politiker vid delårsrapport.
Att antalet deltagande på företag är färre än planerat bör inte vara på grund av corona
då även offentlig verksamhet följt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Snarare vill våra
partier lyfta upp den analys avseende inlåsningseffekter på daglig verksamhet och
därigenom problemet med attityder och kunskap runt våra deltagare hos
arbetsgivarna. Som ansvarig nämnd bör man inte lägga för stort förtroende hos
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utan söka efter individuella lösningar och
Näringslivskontorets kontakter.
Moderaterna och Centerpartiet vill också lyfta upp den ökning av externa placeringar
som påfrestar både medborgare och budget. Ansvaret för detta ligger i den ideologiska
låsningen runt att allting måste drivas av staden. Nämnden betalar hyresavtal långt
över marknaden till Malmö stads Stadsfastigheter istället för att lägga ut byggnation på
upphandling. Därtill begränsar man sig till att driva alla boenden själv samtidigt som
man tycker det är ok att flytta malmöbor till privata boenden i andra kommuner. När
man själv ej kan tillgodose behov och medborgarna väntar i kö måste man se bortom
ideologiska skygglappar. Att låta staden driva upp kostnaderna för nämnden påverkar
andra kvalitativa satsningar för personal och malmöbor med funktionsnedsättning.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)

Bilaga 6 - FSN 200921 (§109)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200921
Ärende: FSN-2020-2090
Ärende: 06. Delårsrapport 2020

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari – augusti
2020. Rapporten innehåller en avstämning av kommunfullmäktigemål och nämndmål.
Funktionsstödsnämnden är en social nämnd och har det yttersta skyddsnätet för människor
inom nämndens målgrupper inom Malmö stad. I dagsläget befinner vi oss i en global
pandemi som har tvingat oss ställa om inom vår förvaltning. I delårsrapporten framkommer
det en del avvikelser i grunduppdraget, vad orsakerna är och vilka effekter det har på
brukarna. Vänsterpartiet ser det extra viktigt att satsa på välfärden under rådande
omständigheter. Vi vill utveckla LSS-verksamheten utifrån varje Malmöbos unika behov och
anser att bostad med särskild service enligt LSS (oavsett personkrets) skall bedrivas av
Malmö kommun i egen regi.
Funktionsstödsförvaltningen har även vid ett upprepat antal tillfällen noterat brister i
kvalitén inom den egna förvaltningen med insynen och åtgärderna i privata aktörers arbete
med t.ex. kvalitet, kompetensutveckling och rekrytering är allt som oftast betydligt mer
bristfällig. Vänsterpartiets ambition är en förbättrad arbetsmiljö med högre
grundbemanning trygga anställningar, heltid som norm, arbetstidsförkortning, god
kompetensutveckling och mer inflytande på arbetsplatsen för arbetstagarna.
Vänsterpartiets vision är ett jämlikt, jämställt, diskrimineringsfritt och tillgängligt Malmö som
går i bräschen för att skapa ett hållbart samhälle som erbjuder medborgarna goda
levnadsvillkor och arbetstagarna trygga arbetsvillkor. Ekonomiska medel fördelas utifrån
behov. I Vänsterpartiets Malmö kan alla leva, inte bara överleva.
Vänsterpartiet vill även betona vikten av att följa upp att Malmö stads resepolicy följs inom
funktionsstödsnämnden när det kommer till transportmedel etc.
Malmö 2020-09-27
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

