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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-21 kl. 09:00-13:00

Plats

Digitalt via verktyget Teams

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
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)
Jaqueline Lenander (S) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M) (medverkar digitalt)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt)

Övriga närvarande

Carina Tempel (tillförordnad direktör)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Charlotte Widén Odder (avdelningschef stöd, hälsa och DV)
Sema Soer (avdelningschef myndighet & socialpsykiatri)
Sophia Presinger (avdelningschef strategiska avdelningen)
Åsa Qvarsebo (avdelningschef LSS-bostäder)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare, Kommunal)
Gertrud Hedén (HR-konsult)

Utses att justera

Gharib Aly (M)

Justeringen

2021-06-28

Protokollet omfattar

§72

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Gharib Aly (M)
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72

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser

FSN-2021-797
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över motion om nolltolerans mot våld och hot
på Malmö stads arbetsplatser. Våld och hot är ett angeläget område att ständigt arbeta med.
Förvaltningen anser dock att det som ger bäst effekt inte är ett nytt styrdokument utan istället
att fortsätta arbeta förebyggande och i linje med de styrdokument som redan finns.
Funktionsstödsnämnden föreslås därför att, utifrån det som framförs i yttrandet, föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och föreslår därmed kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Reservationer
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet.
(Muntlig reservation)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) och Gharib Aly (M) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet. (se Bilaga 11)
Yrkanden
Patrick Angelin (SD) yrkar på att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige av bifalla
motionen.
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska godkänna det föreliggande förslaget till yttrande
och att nämnden därmed ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Kursars (L) förslag att nämnden
ska godkänna föreliggande förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen, dels Angelins (SD) förslag att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att röstning
sker genom att varje ledamot en och en redogör för sitt ställningstagande genom att säga
"JA" om de vill rösta på Kursars (L) förslag och "NEJ" om de vill rösta på Angelins (SD)
förslag. Efter att ha tillfrågat samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en finner
ordförande att nämnden godkänner den föreslagna beslutsgången.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L) förslag med röstsiffrorna 11 mot 2 och därmed godkänner det
föreliggande förslaget till yttrande.
(Röstresultat framgår av Bilaga 12)
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 210621 - Motion om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser
Tjänsteanteckning - Förtydligande avseende avlag kontra besvarad
Förslag till - Yttrande gällande Motion om nolltolerans mot våld och hot på Malmö
stads arbetsplatser
Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads
arbetsplatser
Beslut FSN-AU 210610 (§133) Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD)
om nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser
Följebrev - Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser

Bilaga 11 - FSN 2021-06-21 (§72)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20210621
Ärende: Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser
FSN-2021-797
Moderaterna ser att motionen lyfter något som bör vara en självklarhet för alla
arbetsgivare, arbetet mot hot och våld i arbetsmiljön enligt AFS 1993:2. Genom
systematiskt arbetsmiljöarbete och riskinventeringar av hot och våld så ska detta
arbete redan göras i samtliga nämnder. Vi noterar dock att det motionen exemplifierar
är ett felaktigt ledarskap. Den belyser att det ej funnits styrande dokument som
handlingsplaner och strategier för att undersöka, anmäla, kontrollera, åtgärda och följa
upp dessa tillbud och arbetsskador vilket till viss del ändå är upp till politikerna i
respektive nämnd att ansvara för. Med detta i åtanke så är det ju inte heller så att
motionens andemening inte är väldigt viktig eller ens relevant, dock så ska man inte
behöva motionera om något som är självklart. Det ska bara göras.
Utifrån ett funktionsstödsperspektiv är nolltolerans däremot en orimlig målsättning. I
verksamhetsnära arbete med människor är kontexten komplex och specifikt i arbete
med vissa psykiska och kognitiva variationer där själva uppdraget handlar om att möta
och hantera daglig hot och våld. Någon måste kunna utföra detta arbete och individens
rättigheter behöver respekteras. Personalen och deras arbetsmiljö är då definitivt inte
nedprioriterad utan detta arbete är en del av deras uppdrag och kompetensspektrum.
Det är genom bemötande de hjälper malmöbor att leva som andra under goda
levnadsvillkor, trots att dessa malmöbor kanske naturligt använder sig av våldsamma
uttryck eller en hotfull vokabulär. Det behövs specifika verktyg och förståelse i mötet
med vissa människor med insatser enligt LSS eller SoL för att en situation av hot och
våld inte ska bli hotfull eller våldsam. I detta viktiga arbete skulle nolltolerans eller ens
ett snävare perspektiv kunna skada arbetet med brukarna i våra verksamheter.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 12 - FSN 2021-06-21 (§72)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-06-21

Paragraf: §72

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser, FSN-2021-797
Ärende:

Röstning mellan Kursars (L) förslag att nämndens ska bifalla föreliggande förslag till yttrande och
därmed föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen (Alt. "JA") och Angelins (SD) förslag att
nämnden istället ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen (Alt. "NEJ")
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
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
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