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Malmö stad

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-15 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Erik Hammarström (MP)
Albin Schyllert (M)

Övriga närvarande

Jesper Salö (nämndsekreterare)
Charlotte Widén Odder (tf. förvaltningsdirektör)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-10-22
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Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i
funktionsstödsnämnden gällande Stödfamilj som
korttidsvistelse

FSN-2020-2578
Sammanfattning

Moderaterna (M) och Centerpartiet (C) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt
ett ärende i funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndsinitiativ. Nämndsinitiativet
gäller ”Stödfamilj som korttidsvistelse” i vilket man föreslår att nämnden ska ge förvaltningen
i uppdrag att utreda hur man kan öka marknadsföringen av insatsen, hur utbildning och
support för stödfamiljer kan se ut samt hur detta fler stödfamiljer skulle påverka
förvaltningen ekonomiskt.
Nämndsinitiativ skickas direkt till funktionsstödsnämnden med det förslag till beslut som
föreslås i initiativet. Funktionsstödsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelsen lämnat kortare
kommentarer kring förslaget.
Beslut

1. Funktionsstödsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till funktionsstödsnämnden.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 1)
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-10-15
Ärende: FSN-2020-2578
Syftet med detta förslag handlar i grunden om att vi fått till oss en brist på stödfamiljer
samtidigt som det för många individer torde vara en fördelaktig insats. Inget barn ska
behöva boendeplaceras på institution utifrån en brist vi skulle kunna motverka.
Moderaterna vill därför också särskilt förtydliga punkt 3 då förvaltningens kommentarer
tyder på en missuppfattning av dess syfte.
Den ekonomiska prognosen som efterfrågas ska lyfta den satsning initiativet föreslår
under 1 och 2 om ökad marknadsföring samt utbildning och support. Detta för att
nämnden ska kunna få ett underlag på de kostnader som skulle tillkomma med en
sådan satsning samt vilka besparingar som skulle kunna göras utifrån att där finns ett
urval av stödfamiljer att matcha individerna med för att i sin tur få fram om det behövs
beslut om extra budgetmedel eller om det kan rymmas inom befintlig ram.
Josefin Anselmsson (M)

