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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)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP)
Peter Eliasson (M)

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Alexandra Emanuelsson (utredare strategiska avdelningen)

Utses att justera

Carin Gustafsson (V)

Justeringen

2020-09-28

Protokollet omfattar

§115

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Carin Gustafsson (V)
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Fördjupad granskning av funktionsstödsnämndens
avvikelsehantering

FSN-2019-1836
Sammanfattning

Malmö stads stadsrevision genomförde under mars till juni 2019 en fördjupad granskning av
funktionsstödsnämndens och hälsa-, vård- och omsorgsnämndens avvikelsehantering. Syftet
med granskningen var att bedöma om avvikelsehanteringen i de båda nämnderna är
ändamålsenlig. Revisionens sammanvägda bedömning är att avvikelsehanteringen i hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödnämnden i huvudsak är ändamålsenlig.
Revisionen har dock identifierat ett antal förbättringsområden och rekommendationer för
nämnderna att säkerställa.
Funktionsstödsnämnden har i tidigare yttrande till Malmö stads stadsrevision lämnat en
handlingsplan för de åtgärder som förvaltningen vidtagit under 2019-2020. I detta
uppföljande yttrande redovisar förvaltningen åtgärdernas status och vilken effekt dessa hittills
haft i verksamheten. Yttrandet ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2020-10-01.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner det uppföljande yttrandet kring åtgärder till fördjupad
granskning av funktionsstödsförvaltningens avvikelsehantering.
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.
Ajournering
Efter punkten avbryts (ajourneras) sammanträdet i 10 minuter.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Fördjupad granskning av
funktionsstödsnämndens avvikelsehantering
Uppföljande yttrande till revisionen om avvikelsehantering i FSF
Beslut FSN 191127 (§160) Fördjupad granskning avvikelsehantering
Funktionsstödsnämndens yttrande gällande Fördjupad granskning av
avvikelsehantering (från FSN 191127)
Missiv
Presentation FSN 200921 (§12) Avvikelsehantering

