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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

§116

Underskrifter

Sekreterare
Jesper Salö
Ordförande

Justerande

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)
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)
Anfal Saad Mahdi (V) ersätter Carin Gustafsson (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Karl Mårtensson (S)
Bahhar Mohammadi (S)
Pontus Källström (MP)
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)
Kristina Saunders (enhetschef myndighetsenheten)
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Information från förvaltningen

FSN-20203205
Sammanfattning
Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom
funktionsstödsområdet.
Förvaltningen informerar om följande:
Enhetschef Kristina Saunders informerar om kvalitets- och kompetensutvecklingsarbetet
vid enheten för myndighetsutövning. Bland annat informerar Saunders om enhetens arbete
med introduktion och handledning, strategi för större brukarfokus i bedömningarna och
barnrättsarbetet. Saunders presentation återfinns bland möteshandlingar.
Carina Tempel informerar om att nämndens presidium samt representanter för
förvaltningen under morgondagen (26 oktober 2021) kommer att träffa revisionen i
samband med deras delårsgranskningen av verksamheten (det så kallade höstmötet).
Rapporter och utlåtanden kommer att återrapporteras till nämnden.
Tempel informerar vidare om den tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) kommer att genomföra av gruppbostäder som bedrivs enligt 9:9 LSS. Tillsynens
fokus är förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder (samt andra kränkningar)
riktade mot de som bor på boendet. Som ett underlag i tillsynen har IVO skickat ut enkäter
till bland annat all personal som arbetar i gruppbostäder. Enkätsvaren kommer att utgöra
ett av flera underlag som IVO kommer att använda inför sitt urval av boenden för tillsyn.
Avslutningsvis informerar mötesordförande Bengt Persson (S) om rekryteringen av ny
förvaltningsdirektör till funktionsstödsförvaltningen. I veckan kommer arbetsgivarutskottet
att lämna sitt förslag till förvaltningsdirektör vidare inför slutgiltigt beslut i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Presentation FSN 2021-10-25 - Kvaliets- och utvecklingsarbete på
myndighetsanheten

