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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-26 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (Mötesordförande §§125-137)
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)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Annika Råbrant (S)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-11-02

Protokollet omfattar

§137

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

...........................................
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Roko Kursar (L) §124

Bengt Persson (S) §125137

...........................................
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Albin Schyllert (M)
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Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

Tf. förvaltningsdirektör Charlotte Widén Odder informerar om följande:
På SVT:s Uppdrag granskning den 14 oktober 2020 omnämndes ett av förvaltningens LSSboenden kallat Dalhem (LSS-boende Svedalavägen 159). Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) har även ett pågående tillsynsärende mot det aktuella boendet. Widén Odder
informerar om de åtgärder som förvaltningen vidtagit för att möta de synpunkter/den kritik
som framförts gällande de skyddsåtgärderna som använts. Funktionsstödsnämndens
arbetsutskott (FSN-AU) har även yttrat sig gällande IVO: synpunkter i frågan (se FSN-AU
200923 §192). Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) gav vid sitt sammanträde
2020-10-15 förvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag gällande hur
förvaltningen avser att säkerställa kvaliteten i det verksamhetsnära arbetet. (se FSN-AU
200515 §208).
Coronasituationen i förvaltningens verksamheter ligger ännu på en jämförelsevis låg nivå men
den generella spridningstakten av viruset i regionen ökar och oroar. Den ökade
smittspridningen gör att förvaltningen nu tar fram nya riktlinjer för användningen av bland
annat munskydd, säkerställer att testning sker enligt rutin vid misstänkt smitta, att samtliga
möten som inte kräver att man träffas hålls digitalt och att julfiranden och liknade inte hålls
på restaurang eller i stora sällskap. Funktionsstödsnämndens medicinskt ansvariga
sjuksköterskor kommer även, tillsammans med utvalda chefer med erfarenhet av
smittspridning i sina verksamheter, att anordna en webbsänd utbildning kring de lärdomar
man hittills dragit av coronasituationen.
Det har inkommit två nya nämndsinitiativ, ett från Moderaterna och Centerpartiet kring
Systematiskt arbetsmiljöarbete och ett från Miljöpartiet kring Nolltolerans för diskriminering
av personal. Båda initiativen kommer att behandlas på funktionsstödsnämndens
novembersammanträde men hittas redan nu bland inkomna skrivelser till dagens
sammanträde.
Måndagen den 2 november är det dags för funktionsstödsnämndens planeringsdag med
fokus på Nämndsbudget 2021. En inbjudan kommer att skickas ut under tisdagen (2020-1027) och programmet för dagen ligger på bordet framför de förtroendevalda som medverkar
fysiskt.

