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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-23 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) (medverkar digitalt)
Munir Niazi (S) (medverkar digitalt)
Erik Hammarström (MP) (medverkar digitalt)
Albin Schyllert (M) (medverkar digitalt)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Patrick Angelin (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Anfal Saad Mahdi (V) (medverkar digitalt) ersätter Carin Gustafsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S) (medverkar digitalt)
Annika Råbrant (S) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M) (medverkar digitalt)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt)

Övriga närvarande

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

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-11-30

Protokollet omfattar

§153

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

...........................................
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Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)

…………………………………
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§

153

Nämndsinitiativ från Miljöpartiet i funktionsstödsnämnden
gällande Nolltolerans för diskriminering av personal

FSN-2020-2767
Sammanfattning

Miljöpartiet (MP) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i
funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndsinitiativ. Nämndsinitiativet gäller
”Nolltolerans för diskrimineringen av personal” i vilket förslagsställaren föreslår att nämnden
ska ge förvaltningen ett antal uppdrag för att för hur kränkningar och hot och våld i tjänsten
hanteras när de riktas från brukare till personal.
Nämndsinitiativet skickas direkt till funktionsstödsnämnden med de förslag till beslut som
förslagsställarna framför i initiativet. Funktionsstödsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelsen
lämnar kortare kommentarer kring förslaget samt ett förslag på ärendehantering.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att
genomföra förslagen i enlighet med nämndsinitiativets intentioner.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera till nämnden i
ärendet senast 2021-06-01.
Reservationer
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 16)
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
det egna avslagsyrkandet. (Muntlig reservation)
Yrkanden
Erik Hammarström (MP) yrkar på att nämnden ska besluta:
1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra förslagen i
enlighet med nämndsinitiativets intentioner.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera till nämnden i ärendet senast
2021-06-01.
Roko Kursar (L), Bengt Persson (S) och Anfal Saad Mahdi (V) yrkar bifall till Hammarströms
(MP) förslag till beslut.
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska bifalla förslag 1, 3, 4 och 5 i Miljöpartiets
nämndsinitiativ, det vill säga:
1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förvaltningen tar fram ett regelverk och
nolltoleranspolicy avseende kränkningar (som inte sker pga. sjukdomsbild eller likande), samt informerar all
personal, brukare och anhöriga om dess innehåll.
3. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över rutiner för anmälan samt säkerställa att
utsatt personal får stöd under processen och återkoppling därefter.
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4. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att samtliga arbetsgrupper ska gå igenom verktyget
Agera och få utbildning i hur det används.
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5. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förvaltningen ska inrätta rutin där nämnden vid
varje sammanträde får en sammanställning av inkomna anmälningar.
Patrik Angelin (SD) yrkar på att nämnden ska avslå nämndsinitiativet i sin helhet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre (3) förslag till beslut.
1. Hammarströms (MP) förslag att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att genomföra förslagen i enlighet med nämndsinitiativets intentioner samt att
återrapportera till nämnden i ärendet senast 2020-06-01.
2. Anselmssons (M) förslag att nämnden ska bifalla förslag 1, 3, 4 och 5 i Miljöpartiets
nämndsinitiativ.
3. Angelins (SD) förslag att nämnden ska avslå Miljöpartiets nämndsinitiativ.
Ordförande föreslår en beslutsgång där Hammarströms (MP) förslag utgör huvudförslag. För
att få fram ett motförslag mot detta föreslår ordförande av nämnden först ställer
Anselmssons (M) förslag och Angelins (SD) förslag mot varandra (så kallad
kontrapropositionsordning).
Omröstningen sker genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
redogör för sig ställningstagande i ärendet. Detta för att säkerställa god demokratisk ordning
vid digital medverkan. Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
I första röstningsomgången utgör Anselmssons (M) förslag alternativ "JA" och Angelins (SD)
förslag alternativ "NEJ". I röstningen får Anselmssons (M) förslag 4 röster och Angelins
(SD) förslag 2 röster (7 röstberättigade avstår från att rösta).
Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att Anselmssons (M) förslag ska utgöra
motförslag till huvudförslaget.
(Röstresultat redovisas i bilaga 17)
I den avslutande röstningsomgången utgör Hammarströms (MP) förslag (huvudförslaget)
alternativ "JA" och Anselmssons (M) förslag (motförslaget) alternativ "NEJ". I röstningen får
huvudförslaget 7 röster och motförslaget 4 röster (2 röstberättigade avstår från att rösta).
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Hammarströms (MP) förslag därmed ger
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra förslagen i enlighet med
nämndsinitiativets intentioner samt att återrapportera till nämnden i ärendet senast 2021-0601.
(Röstresultat redovisas i bilaga 18)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Nämndsinitiativ gällande Nolltolerans för
diskriminering av personal
Nämndsinitiativ från Miljöpartiet i funktionsstödsförvaltningen - Nolltolerans för
diskriminering av personal
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Bilaga 16 - FSN 201123 (§153)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20201123
Ärende: FSN-2020-2767
Miljöpartiet väckte ett ärende i nämnden avseende nolltolerans mot diskriminering av
personal. Nämnden har gjorts uppmärksamma på att diskriminering är förekommande
inom förvaltningen bl.a. genom de rapporter och enkäter som lyfter personalens
arbetsmiljö. För Moderaterna och Centerpartiet är detta en ytterst viktig fråga och med
hänsyn till nämndens ansvarsområde så bör vi föregå i dessa frågor, inte tvärt om.
Utifrån detta ser vi ett behov, likt Miljöpartiet gjorde, att skyndsamt åtgärda
problematiken eftersom vi som arbetsgivare inte får diskriminera. Nolltolerans mot
diskriminering är en självklarhet för Moderaterna och Centerpartiet.
När politiker kommer med tydliga förslag som lösningar på de problem som
återkommande uppmärksammas av nämnden och som förvaltningen inte åtgärdat så
bör vi agera som det styrande organ vi är annars fyller informationen ingen funktion.
Istället låter man nu förvaltningen diktera villkoren för den politiska styrningen. I
situationer rörande arbetsmiljö, kvalitet och andra aktiviteter som drabbar personal och
brukare så måste politiken ställa sig vid rodret för att inte vilseledas och bidra till de
omständigheter som utgjorde grund för förslaget från första början.
Arbetsmiljöansvaret är nämndens men än en gång ser vi politikerna förlänga processer
med en luddig utredning som sannolikt inte syftar till att åtgärda de omständigheter
man själv skapat.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 17 - FSN 201123 (§153)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-11-23

Paragraf: §153

Nämndsinitiativ från Miljöpartiet i funktionsstödsnämnden gällande Nolltolerans
för diskriminering av personal, FSN-2020-2767
Ärende:

Röstlista gällande första röstomgången i ärendet (framtagande av motförslag till utsett
huvudförslag)
Ledamot

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anfal Saad Mahdi (V), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

2

X
7
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-11-23

Paragraf: §153

Nämndsinitiativ från Miljöpartiet i funktionsstödsnämnden gällande Nolltolerans
för diskriminering av personal, FSN-2020-2767
Ärende:

Röstlista gällande avslutande röstomgången i ärendet (framröstat motförslag mot utsett
huvudförslag)
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anfal Saad Mahdi (V), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

2

