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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)
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

§154

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

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

Josefin Anselmsson (M)

…………………………………
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§

154

Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i
funktionsstödsnämnden gällande Extern granskning av tvångsoch begränsningsåtgärder

FSN-2020-2861
Sammanfattning

Moderaterna (M) och Centerpartiet (C) har med rätt enligt 4 kap. 20§ kommunallagen väckt
ett ärende i funktionsstödsnämnden genom ett så kallad nämndsinitiativ. Nämndsinitiativet
gäller en ”Extern granskning av tvångs- och begränsningsåtgärder” i vilket man föreslår att
nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att köpa in en extern revision av skydds-, tvångs och
begränsningsåtgärder.
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 avslår Moderaternas och Centerpartiets nämndsinitiativ.
Reservationer och särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 19)
Yrkanden
Josefin Anselmsson (M) och Lars-Eric Nelderup (C) yrkar på att nämnden ska bifalla
Moderaternas och Centerpartiets nämndsinitiativ och därmed uppdrar åt förvaltningen att
köpa in en extern revisor av skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder i
funktionsstödsnämndens boenden och dagliga verksamheter.
Bengt Persson (S), Roko Kursar (L) och Patrick Angelin (SD) yrkar på att nämnden ska avslå
Moderaternas och Centerpartiets nämndsinitiativ.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Anselmssons (M) och Nelderups
(C) förslag att bifalla Moderaternas och Centerpartiets nämndsinitiativ, dels Perssons (S)
Kursars (L) och Angelins (SD) avslagsyrkande på detsamma.
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att röstning
sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt
ställningstagande genom att säga "JA" och de vill rösta på Anselmssons (M) och Nelderup
(C) förslag till beslut och "NEJ" om de vill rösta Perssons (S), Kursars (L) och Angelins
(SD) förslag till beslut.
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslut i
enlighet med Perssons (S), Kursars (L) och Angelins (SD) förslag med röstsiffrorna 9 mot
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4 och att nämnden därmed avslår nämndsinitiativet.
(Röstresultat framgår i bilaga 20)
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Nämndsinitiativ gällande Extern granskning av
tvångs- och begränsningsåtgärder
Nämndsinitiativ gällande Extern granskning av tvångs- och begränsningsåtgärder
Utredningsuppdrag från FSN-AU 201015 - Kvalitet i det verksamhetsnära arbetet
Särskilt yttrande (M) från FSN-AU 201112 (§242) Nämndsinitiativ från (M)+(C)
gällande Extern granskning av tvångs- pch begränsningsåtgärder

Bilaga 19 - FSN 201123 (§154)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20201123
Ärende: FSN-2020-2861
Detta uppdrag berör det faktum att man inom Funktionsstödsförvaltningen i Malmö
stad systematiskt utsatt malmöbor för tvång och inlåsning i ett av våra boenden. Utifrån
att man därtill felaktigt och olagligt bedömt handlingarna vara skyddsåtgärder ser vi ett
stort behov av att genomlysa samtliga verksamheter för att utröna om fler malmöbor
sitter inlåsta just nu. Eftersom man dessutom försvarat handlingarna, fått ytterligare en
anmälan avseende åtgärderna och inte justerat i den rutin som i staden gör denna typ
av lagbrott möjligt ser Moderaterna och Centerpartiet inte att man tar malmöbornas
frihet på allvar. Utredningsuppdraget om att säkerställa kvalitet i det ”verksamhetsnära
arbetet” har inte med uppdraget i detta nämndsinitiativ att göra. Att nämnden behöver
ge ett särskilt uppdrag för att verksamheterna ska arbeta med systematiskt
kvalitetsarbete är i sig oroväckande men också viktigt eftersom det inte fungerar och
är ett lagstadgat krav. Det är dock ingen lösning på omständigheterna som rådde på
Dalhem.
Då larmen om missförhållanden gjordes anonymt direkt till tillsynsmyndighet och inte
via ansvarig chef samt att man från internt håll gjort bedömningen om att det var möjligt
att låsa in medborgare som skydd så förespråkar vi fortsatt en extern granskning. En
sådan skulle kunna göras av revisionen men för att ge malmöborna en så saklig bild
som möjligt kan det vara relevant att någon utanför Malmö stad genomför
granskningen. Detta är ett steg i att återupprätta tilliten till malmöborna och säkerställa
tryggheten för våra brukare. För Moderaterna och Centerpartiet kommer malmöborna
i våra verksamheter först och just nu talar tystnaden från övriga partier sitt tydliga
språk.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 20 - FSN 201123 (§154)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-11-23

Paragraf: §154

Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i funktionsstödsnämnden gällande
Extern granskning av tvångs- och begränsningsåtgärder, FSN-2020-2861

Ärende:

Röstlista gällande Nämndsinitiativ gällande Extern granskning av tvångs- och
begränsningsåtgärder
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
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X
X
X
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