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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-23 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Carin Gustafsson (V)
Madeleine Fraser (MP) ersätter Nils Karlsson (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Gharib Aly (M)

Justeringen

2019-10-30

Protokollet omfattar

§133

Underskrifter
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Jesper Salö
Ordförande
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Roko Kursar (L)
Justerande

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

Gharib Aly (M)
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Remiss - Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och
Josefin Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka

FSN-2019-1023
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över en motion av John Roslund (M), Tony
Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka. I motionen presenteras förslag
om att införa en jobbskuggarvecka. Jobbskuggningen innebär bland annat att personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning ska ges möjlighet att,
utifrån anpassade behov och intressen, få vara på önskad arbetsplats hos något av de företag
eller verksamheter som deltar.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
hänvisning till vad som framgår av yttrandet.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 2)
Yrkanden

Josefin Anselmsson (M) yrkar, med instämmande av Lars-Eric Nelderup (C), på att
funktionsstödsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Roko Kursar (L) yrkar på att funktionsstödsnämnden, i enlighet med föreliggande förslag, ska
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till vad som framgår
av yttrandet.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels att funktionsstödsnämnden ska
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till vad som framgår
av yttrandet, dels Anselmssons (M) förslag att funktionsstödsnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
med Kursars (L) förslag och därmed föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till vad som framgår av yttrandet.
Albin Schyllert (M) begär omröstning (votering). Ordförande meddelar att omröstning är
begärd och kommer att genomföras.
Vid omröstningen utgör Kursars (L) förslag att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med hänvisning till vad som framgår av yttrandet alternativ JA och
Anselmssons (M) förslag att funktionsstödsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen alternativ NEJ.
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I omröstningen får alternativ JA sju (7) röster och alternativ NEJ sex (6) röster. Ordförande
finner att nämnden därmed beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med hänvisning till vad som framgår av yttrandet.
(Omröstningsresultat redovisas i bilaga 1)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 191023 Motion jobbskuggarvecka
Funktionsstödsnämndens förslag till yttrande FSN 191023 - Motion
jobbskuggarvecka
Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om
jobbskuggarvecka
Följebrev Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson
(M) om jobbskuggarvecka, STK-2019-8

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-10-23

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §133

Remiss - Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om
jobbskuggarvecka, FSN-2019-1023
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 1: Redovisning av omröstning gällande Motion om jobbskuggarvecka
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Bengt Persson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Ingrid Kristina Andersson (S), Ersättare
Madeleine Fraser (MP), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bilaga 2 - FSN 2019-10-23 (§133)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20191023
Ärende: FSN-2019-1023
Motionens syfte är inte arbete i sig utan bron mot gemenskapen, jämlikheten och målet om att
leva som andra. Syftet är normalisering till en positiv attitydförändring och därigenom en
framtid av full delaktighet i samhället.
En jobbskuggarvecka ska stimulera och motivera den enskilde men samtidigt ge möjligheter
till arbetsgivare att få utökad kunskap i mötet med människor med varierade funktioner. Det
handlar om en tro på individen och arbetsgivarna, att om dessa bara får mötas så öppnas en ny
väg mellan dem och inom hela samhället. Eftersom detta inte lyfts fram i yttrandet ställer vi
oss frågande till om man överhuvudtaget utrett jobbskuggarvecka eller ens tagit reda på vad
det är. Utifrån att svaret därtill kan uppfattas som att nämnden anser sig göra nog för att hjälpa
malmöbor med funktionsnedsättning över tröskeln till arbete så vill vi även poängtera att
konceptet jobbskuggarvecka, som utgörs av en kort period och i vissa kommuner/länder under
en dag, skulle kunna leverera fler potentiella samarbetspartners/arbetsgivare. Den
normaliserande effekten, eller enbart vägen in, skulle därefter sannolikt innebära nya forum
för enskilda platser, praktik och lönearbete.
I den återrapport avseende genomlysning av inlåsningseffekter inom daglig verksamhet som
nämnden godkände under samma möte påvisades ett behov av ökad normalisering på
arbetsmarknaden. Det innebär att samtidigt som motionen besvaras med att nämnden gör nog
i frågan godkänner och fastställer man på sidan 3 att det förekommer ”diskriminering,
negativa attityder och gränser som förhindrar och försvårar etableringen på arbetsmarknaden
för personer med funktionsnedsättning” och på sidan 4 att ”arbetsgivares attityder och
kunskap avseende funktionsnedsättning är även faktorer som kan påverka etableringen på
arbetsmarknaden” samt vidare i samma stycke att ”studier visar på att arbetsgivare är mer
positiva till att anställa personer med funktionsnedsättning om de har tidigare erfarenhet av
anställda med funktionsnedsättning”
Då Moderaterna och Centerpartiet inte kan se att yttrandet besvarar motionen samt att man i
en rapport påvisar den problematik motionen ämnar lösa och att vi är av uppfattningen att
Funktionsstödsnämnden bör fortsätta utveckla arbetet för arbetsmöjligheter och delaktighet
för malmöbor med funktionsnedsättning reserverar vi oss till förmån för motionen.
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)

