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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-25 kl. 09:00-15:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (medverkar digitalt)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (medverkar digitalt)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (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

Maher Dabbour (S) (medverkar digitalt)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Halid Osman (C) (medverkar digitalt)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt)

Övriga närvarande

Tarek Borg (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Helen Ekeroth (utredare strategiska avdelningen)

Utses att justera

Patrick Angelin (SD)

Justeringen

2021-02-01

Protokollet omfattar

§10

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Patrick Angelin (SD)
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Internkontrollplan 2021

FSN-2020-3056
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutar årligen om plan för intern kontroll. Internkontrollplanen är
framtagen utifrån riskdialoger som genomförs i förvaltningen. I planen ingår även de
kommungemensamma granskningar som är beslutade av kommunstyrelsen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden lägger under granskningen "Kvalitetsarbete i det verksamhetsnära
arbetet"till granskningsmetoden "Enkät till personal verksam i gruppbostad".
2. Funktionsstödsnämnden godkänner efter fastställd förändring Internkontrollplan 2021.
Reservationer
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (se bilaga 11)
Anfall Saad Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 12)
Yrkanden
Förändringsförslag 1
Anfal Saad Mahdi (V) yrkar på nämnden även ska granska ”Brister i genomförandeplan och
brukarens delaktighet” inom ramen för Interkontroll 2021 på samma sätt som gjordes i
nämndens Interkontrollplan 2019.
Förändringsförslag 2
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden under granskningen "Kvalitetsarbete i det
verksamhetsnära arbetet" ska lägga till granskningsmetoden:
"Enkät till personal verksam i gruppbostad".
Förändringsförslag 3
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden:
Dels under granskningarna gällande "Skyddsåtgärder" ska ändra beskrivningen av risken
från: "Risk för tvångs- och begränsningsåtgärder på grund av att processen för skyddsåtgärder inte följs,
vilket kan leda till lidande samt bristande och felaktigt stöd till brukare. Risken är särskilt relevant i arbetet
med personer som utvecklat eller riskerar att utveckla ett utmanande beteende."
till: "Risk för tvångs- och begränsningsåtgärder på grund av felaktig tolkning av skyddsåtgärder och
samtycken. Risken är särskilt relevant vid bristande kompetens och felaktig placering/anpassning."
Dels på att nämnden under granskningarna gällande "Skyddsåtgärder" ska ändra områden och
tillhörande rutiner som ska granskas
från: "Följsamhet till processen för skyddsåtgärder"
till: "Brister i tillämpning av skyddsåtgärder"
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Ajournering
Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 10 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning
Roko Kursar (L) yrkar bifall till Anselmssons (M) förändringsförslag 2 och föreslår att
nämnden därefter godkänner Internkontrollplan 2021.
Bengt Persson (S) och Erik Hammarström (MP) instämmer i Kursars (L) yrkande att
nämnden godkänner Internkontrollplan 2021 efter Anselmssons (M) förändringsförslag 2.
Patrick Angelin (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag till Internkontrollplan 2021.
Josefin Anselmsson (M) yrkar bifall till Saad Mahdis (V) förslagna
förändring (förändringsförslag 1) och att nämnden efter detta och de egna
förändringsförslagen (förändringsförslag 2 och 3) godkänner Internkontrollplan 2021.
Anfal Saad Mahdi (V) yrkar bifall till Anselmssons (M) föreslagna förändringar
(förändringsförslag 2 och 3) och att nämnden efter dessa och de egna förändringsförslaget
(förändringsförslag 1) godkänner Internkontrollplan 2021.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre (3) förslag till beslut gällande Internkontrollplan 2021:
1. Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag av godkänna Interkontrollplan
2021 efter Anselmssons (M) förändringsförslag 2.
2. Angelins (SD) förslag att godkänna föreliggande förslag till Interkontrollplan 2021.
3. Anselmssons (M) och Saad Mahdis (V) förslag att godkänna Internkontrollplan 2021 efter
Anselmssons (M) och Saad Mahdis (V) förändringsförslag (förändringsförslag 1, 2 och 3)
Ordförande föreslår en beslutsgång där Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms
(M) förslag utgör huvudförslag. För att få fram ett motförslag föreslår ordförande att
nämnden först ställer Angelins (SD) förslag och Anselmssons (M) och Saad Mahdis (V)
förslag mot varandra. De förslag som mottar flest röster utgör sedan motförslag till
huvudförslaget (så kallad kontrapropositionsordning).
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
Ordförande börjar med att ställa Angelins (SD) förslag mot Anselmssons (M) och Saad
Mahdis (V) förslag för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. Röstning sker genom
att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt ställningstagande genom
att säga "JA" om det vill rösta på Anselmssons (M) och Mahdis (V) förslag och "NEJ" om de
vill rösta på Angelins (SD) förslag.
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Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
Anselmssons (M) och Mahdis (V) ska utgöra motförslag till huvudförslaget med röstsiffrorna
5 mot 2. (6 röstberättigade avstår från att rösta)
(Röstresultat framför av bilaga 13)
Därefter ställer ordförande Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (M) förslag
mot Anselmssons (M) och Saad Mahdis (V) förslag. Röstning sker genom att ledamöter och
tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt ställningstagande genom att säga "JA" om
det vill rösta på Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (M) förslag och "NEJ" om de
vill rösta på Anselmssons (M) och Mahdis (V) förslag.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (M) förslag med röstsiffrorna 6
mot 5 (2 röstberättigade avstår från att rösta) och att nämnden därmed beslutar att efter
Anselmssons (M) förändringsförslag 2 godkänna Internkontrollplan 2021.
(Röstresultat framför av bilaga 14)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Internkontrollplan 2021
Förslag till - Internkontrollplan 2021
Risklista till funktionsstödsnämnden
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20210125
Ärende: FSN-2020-3056
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på flertalet ändringar och tillägg utifrån att
säkerställa de risker vi ser som särskilt allvarliga för malmöbor i
Funktionsstödsnämndens verksamheter. Dels handlar det om de systematiska tvångsoch begränsningsåtgärder som nyligen nådde våra partiers kännedom via anonyma
anmälningar till IVO, dels om att man inte justerat i kontrollen avseende
skyddsåtgärder från tidigare år.
Utifrån hur informationen nådde våra partier har vi gjort bedömningen att där finns låg
tillit mellan personal och ledning och i förlängningen en brist i kontrollen mellan nämnd
och förvaltning. Därför förespråkade vi personalenkäter för att kunna få fram anonyma
svar från den yrkesgrupp som faktiskt larmade om detta olagliga förfarande. Därtill ville
vi säkerställa att resultatet presenteras för nämnden innan det går genom andra led
eftersom det blir nämnden som får ta ansvar än en gång om liknande brister skulle
fortgå. Vi har tidigare poängterat att det som ska följas upp inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet och som larmar vid årsanalys också bör kunna
rapporteras tydligare till ansvariga politiker vid delårsrapport. I detta fall menar vi att
nämnden måste få möjlighet att tillgodogöra sig information som lyder under
nämndens ansvar för att i sin tur kunna besluta om åtgärder.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade därtill på att man behövde justera under risken
skyddsåtgärder om man inte justerat i handlingsplanen. Detta för att vi gjort
bedömningen att man inom nämnden gjort en felaktig bedömning avseende
skyddsåtgärder och olagliga tvångsåtgärder som inlåsning och övervakning. Man
hänvisar här till insamling av samtycken vilka våra partier bedömer är ytterst
tvivelaktiga. Vid tvångsmedel av denna karaktär, i en utsatt människas bostad, kan
man inte använda sig av den typen av samtycken för att säkerställa den enskildes
önskemål. Inte heller kan man säkerställa att den enskilde kan återta samtycket när
som eftersom de inte har andra möjligheter till kommunikation eller rörelse än att
använda sig av dessa tvångs- och begränsningsåtgärder vilket då tolkas som
samtycke. Utifrån detta anser vi att risken snarare är att man tolkar begreppet och den
praktiska implementeringen av skyddsåtgärder och samtycken till den enskildes
nackdel. Ett sådant förfarande kan i förlängningen leda till det man benämner som
”utmanande beteende” vilket i sin tur anses kräva denna typ av åtgärder. Moderaterna
och Centerpartiet tror att utmanande beteende beror på kontexten i våra verksamheter
och att detta således blir till en ond cirkel med störst belastning på personal och individ.
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Risken, har i utredningen av ett av våra boenden även påvisats vara kopplad till
bristande kompetens och felaktig placering/anpassning vilket också ligger på
nämndens ansvar. Med detta i åtanke önskar vi bredare kontrollmöjligheter för att
faktiskt kunna ta ansvar som innebär goda levnadsförhållande för de malmöbor som
får sina rättigheter tillgodosedda av vår nämnd.
Om det är så att styret anser att en utredning av det systematiska kvalitetsarbetet är
tillräcklig, eftersom man nekat vårt nämndsinitiativ om en extern utredning av våra
verksamheter och utökad internkontroll, känner vi osäkerhet i hur vi ska kunna ta
ansvar.
Våra partier yrkade även bifall till Vänsterpartiets yrkande om att granska brister i
genomförandeplan och brukarens delaktighet. Svaret som gavs, om att man granskat
detta tidigare, som anledning för att inte göra det igen är ytterst tvivelaktigt. Vid
samtliga granskningar har vi sett tydliga brister på området vilket också är ett område
som är lagstadgat och en rättighet för medborgare med insatser enligt SoL och LSS.
Att man tycker det är onödigt för att man återkommande sett att man inte upprätthåller
detta är ingen anledning till att prioritera bort det.
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss mot Internkontrollplan 2021.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Vänsterpartiet
Reservation
Funktionsstödsnämnden 2021-01-25
Ärende: FSN-2020-3056
Ärende: Internkontrollplan 2021
I Nämndsbudget 2020 (FSN-2019-2684) ansågs andel personer med aktuella
genomförandeplaner in om LSS-boende respektive daglig verksamhet följas via
Socialstyrelsens enhetsenkät Öppna jämförelser. Via granskning i tidigare års
interkontrollplan har det visat sig att de siffror som rapporteras in till Socialstyrelsen
skiljer sig från funktionsstödsförvaltningens egna kontroller. 2019 års resultat i Öppna
jämförelser var tex 95% för boende och 89% för daglig verksamhet vilket kan
jämföras med siffror från uppföljning av internkontrollplan 2019 (FSN-2019-775) där
resultatet inom LSS bostäder blev 86% helt godkända respektive 58% inom daglig
verksamhet.
Vänsterpartiet yrkade således att nämnden även ska granska brister i
genomförandeplan och brukarens delaktighet via internkontrollplan 2021, precis som
vi har gjort under tidigare år.
När vårt yrkande inte bifölls reserverade vi oss.
Malmö 2021-01-25
Anfal Mahdi (V)
Med instämmande av Carin Gustafsson (V)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-01-25

Paragraf: §10
Ärende:

Internkontrollplan 2021, FSN-2020-3056

Röstlista för att utse ett motförslag till huvudförslaget
Ledamot

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (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
X
5

2

6
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-01-25

Paragraf §10

Ärende:

Internkontrollplan 2021, FSN-2020-3056

Röstlista gällande Anselmssons (M) och Mahdis (V) motförslag mot Kursars (L), Perssons (S)
och Hammarströms (M) huvudförslag
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (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
6

X
5

2

