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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-23 kl. 09:00-13:00
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Albin Schyllert (M)
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Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
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Madeleine Fraser (MP) ersätter Nils Karlsson (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
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Karin Elisabeth Granér (L)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)
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Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten
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Gharib Aly (M)
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Remiss - Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig
verksamhet

FSN-2019-1035
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över motion av Anders Andersson (V) om
minnesgåva inom daglig verksamhet. I motionen lyfts förslag om att alla som deltagit inom
daglig verksamhet i Malmö stad ska erbjudas en minnesgåva efter 25 år, på liknande villkor
som kommunens anställda.
Utöver förvaltningens förslag till beslut föreslår funktionsstödsnämndens arbetsutskott att
Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att
uppmärksamma brukare inom daglig verksamhet och arbetsinriktad verksamhet riktad till
personer med psykisk funktionsnedsättning (handkraft) i samband med pensionsavgång.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning
till vad som framgår av yttrandet.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att
uppmärksamma brukare inom daglig verksamhet och arbetsinriktad verksamhet riktad till
personer med psykisk funktionsnedsättning (handkraft) i samband med pensionsavgång.
Särskilda yttranden, reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 3)
Madeleine Fraser (MP) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 5)
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) och Madeleine Fraser (MP) yrkar på att funktionsstödsnämnden ska
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Roko Kursar (L) yrkar på att funktionsstödsnämnden, i enlighet med föreliggande förslag, ska
(1) föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till vad som framgår av
yttrandet samt (2) ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att uppmärksamma
brukare inom daglig verksamhet och arbetsinriktad verksamhet riktad till personer med
psykisk funktionsnedsättning (handkraft) i samband med pensionsavgång.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen med hänvisning till vad som framgår av yttrandet samt ge förvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheterna att uppmärksamma brukare inom daglig verksamhet och
arbetsinriktad verksamhet riktad till personer med psykisk funktionsnedsättning (handkraft) i
samband med pensionsavgång, dels Gustafssons (V) och Frasers (MP) förslag att
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funktionsstödsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till vad som framgår av yttrandet samt
ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att uppmärksamma brukare inom daglig
verksamhet och arbetsinriktad verksamhet riktad till personer med psykisk
funktionsnedsättning (handkraft) i samband med pensionsavgång.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 191023 - Motion om minnesgåva inom daglig verksamhet
Funktionsstödsnämndens förslag till yttrande FSN 191023 - Motion minnesgåva
DV
Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig verksamhet
Beslut FSN-AU 191010 (§237) Remiss - Motion av Anders Andersson (V) om
minnesgåva inom Daglig verksamhet
Följebrev - Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig
verksamhet

Bilaga 3 - FSN 2019-10-23 (§134)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-1035
Ärende: 04. Remiss - Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig
verksamhet
Vänsterpartiet delar motionärens åsikt att alla som har deltagit inom Daglig
verksamhet i Malmö stad skall erbjudas en minnesgåva efter 25 år, på liknande
villkor som kommunens anställda. Kan andra kommuner hålla koll på hur länge en
person beviljats och deltagit i daglig verksamhet, så kan Malmö stad göra likaså.
Vänsterpartiet ser med glädje att personer som deltagit i daglig verksamhet samt
Handkraft även uppmärksammas vid pensionsavgång men menar att det inte
föreligger något sorts motsatsförhållande till förslaget i motionen.
Vänsterpartiet yrkade således att funktionsstödsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen. När vårt yrkande inte vann gehör
reserverade vi oss.

Malmö 2019-09-23
Carin Gustafsson

Bilaga 4 - FSN 2019-10-23 (§134)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden, 2019-10-23
Remiss - Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig
verksamhet
Diarienr: FSN-2019-1035
Vi i Miljöpartiet ställer oss positiva till motionen om att Malmö Stad ska erbjuda en
minnesgåva efter 25 år för de som deltar i kommunens dagliga verksamhet. Insatsen
daglig verksamhet må inte vara en formell anställning men målet är att efterlikna den
ordinarie arbetsmarknaden i så hög utsträkning det går och många som deltar i
insatsen betraktar det som sitt arbete.
Att inrätta en minnesgåva för de som deltar i kommunens dagliga verksamheter tycker
vi därför är ett bra förslag och en utmärkt form för att visa uppskattning för de som har
insatsen. Vi tycker inte att det behöver stå mellan pensionsgåva eller minnesgåva
eftersom det inte är så i kommunens övriga verksamheter. Att det finns vissa
administrativa svårigheter anser inte vi som ett tillräckligt bra argument för att avslå
utan att nämnden istället borde gett förvaltningen i uppdrag att inrätta ett system för
att veta hur länge samtliga brukar deltagit i kommunens insats. Eftersom Göteborg,
Uppsala och Sundsvall delar ut minnesgåvor idag så borde även Malmö kunna hitta en
form för detta. Vi i Miljöpartiet hoppas att kommunfullmäktige bifaller motionen.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Madeleine Fraser

Med instämmande av
_____________________________
Nils Karlsson

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

Bilaga 5 - FSN 2019-10-23 (§134)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20191023
Ärende: FSN-2019-1035
Moderaterna och Centerpartiet tycker att motionen belyser en fin gest utifrån den kontext den
dagliga verksamheten utgör för de malmöbor som är verksamma inom denna insats då det i
förlängningen kan bidra till lagstiftningens målsättning om att leva som andra genom
normalisering och jämlikhet.
Då argumentet för förslag till beslut var att förvaltningen inte har någon möjlighet att ta fram
underlaget som krävs för att uppfylla motionärens förslag ställer vi oss istället bakom detta.
Däremot vill vi belysa att det borde vara möjligt att ta fram underlag på individens insatser
över tid utifrån dokumentationsplikt och kontrollfunktioner för rättssäkerhet vad gäller
behovsprövning m.m.
Vi vill även lyfta att daglig verksamhet inte utgör arbete, utifrån definitionen att bidra till det
gemensamma skattesystemet, som man pensioneras ifrån utan är en rättighet för meningsfull
sysselsättning. Därav finns det inte samma krav eller förutsättningar för individen att arbeta
till pensionsavgång likt malmöbor utan rättigheter enligt LSS varpå det kan vara
problematiskt att definiera pensionsavgång.
Vi ser även en problematik i att många går in och ut ur insatsen och/eller inte har möjligheter
att tillgodoses rättigheten fram till pensionsålder samt att man måste belysa vad det ska
innebära om man lämnar daglig verksamhet för arbete.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

