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Malmö stad
Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-10-25 kl 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Utses att justera

Lars-Eric Nelderup (C)

Justeringen

2021-11-01

Protokollet omfattar

§109

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Jesper Salö

Bengt Persson (S)

Lars-Eric Nelderup (C)

Beslutande ledamöter
Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (mötesordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Ingrid Kristina Andersson (S)
Pethra Ängquist (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Patrick Angelin (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L) (Ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Karl Mårtensson (S)
Bahhar Mohammadi (S)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Tempel (tillförordnad direktör)
Charlotte Widén Odder (avdelningschef stöd, hälsa och DV)
Åsa Qvarsebo (avdelningschef LSS-bostäder)
Sema Soer (avdelningschef myndighet & socialpsykiatri)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Urban Funck (HR-chef)
Sophia Presinger (avdelningschef strategiska avdelningen)
Ingela Davidsson (kommunikationschef)
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Granskning av personlig assistans

FSN-20211687
Sammanfattning
Malmö stadsrevision har granskat om funktionsstödsnämnden bedriver en ändamålsenlig
verksamhet avseende personlig assistans. Revisionen har även granskat om det finns en
tillräcklig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi och om den interna
kontrollen avseende utbetalningar som rör personlig assistans är tillräcklig.
Den sammanfattande bedömningen är att funktionsstödsnämnden inte bedriver en helt
ändamålsenlig verksamhet avseende personlig assistans. Mot bakgrund av de brister som
framkommit är bedömningen att nämnden bör överväga att i högre omfattning urskilja
personlig assistans i nämndens styrning och uppföljning av verksamhetens kvalitet.
Revisionen bedömer vidare att nämnden har en i huvudsak tillräcklig styrning och
uppföljning av verksamhet och ekonomi samt att det finns en tillräcklig intern kontroll
avseende utbetalningar som rör personlig assistans.
Funktionsstödsförvaltningen lämnar i ärendet ett förslag på yttrande kring granskningen
inklusive åtgärder.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om granskning av
personlig assistans.
Särskilda yttranden
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande. (Bilaga 1)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande. (Bilaga 2)
Beslutsgång
Mötesordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
förvaltningens förslag till yttrande om granskning av personlig assistans.
Mötesordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall
kan besluta i enlighet med förslaget.
Mötesordförande finner att ett en enig nämnd godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till
Stadsrevisionen
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Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Granskning av personlig assistans

Förslag till - Funktionsstödsnämndens yttrande gällande Granskning av
personlig assistans

Rapport - Personlig assistans - fördjupad granskning

Rutin uppföljning LSS-insatser

Presentation - Basen i socialt arbete

Beslut FSN-AU 211014 (§199) Granskning av personlig assistans

Missiv - Granskning av personlig assistans

Bilaga 1 - FSN 2021-10-25 (§109)
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Granskning av personlig assistans

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Bilaga 2 - FSN 2021-10-25 (§109)
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 211025
Ärende: 02. Granskning av personlig assistans, FSN-2021-1687
Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss möjlighet att leva goda
liv. Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och
erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever sitt liv med en
funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra. LSS
kom till för att ge den enskilde rätt att leva som andra.
Den personliga assistansen har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är
en av de viktigaste jämlikhetsreformerna. Vänsterpartiets syn är att vi inom
funktionsstödsnämnden inte ska fokusera alltför mycket på att minska
kostnader. Vi menar att bedömningar måste göras utifrån människors faktiska
behov. Rätten för alla människor att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda
ska stå i fokus. Människor ska beviljas assistans utifrån graden av
funktionsnedsättning. Vi vill inte se personligasistans som en kostnadsfråga som
ska balanseras. Vi vill se en assistans där människors behov står i fokus.
Vi anser att det är viktigt att vi säkerställer att de brister som uppmärksammats
av Malmö stadsrevision i sin granskning av funktionsstödsnämnden åtgärdas.
Stadsrevisionen lyfter en del nödvändiga åtgärder som vi bör arbeta med
omgående. Nödvändig information behöver återlämnas till personal. Den sociala
dokumentationen bör förbättras. Genomförandeplanerna hos våra brukare
behöver upprättas och följas upp i enlighet med dem styrdokument som finns.
Det behövs även tydliga rutiner för introduktion och kompetensutveckling av
personalen samt att dessa rutiner följs. Alla avvikelser som sker inom personlig
assistans behöver rapporteras. För att vi ska klara dessa åtgärder behöver
personalen ges rätt förutsättningar för att klara sina jobb och få en bra
introduktion.

Malmö 2021-10-25

Carin Gustafsson (V)
Med instämmande av
Anfal Mahdi (V)

