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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-01-14 kl. 09:00-12:00

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)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Sapko Sinani (C)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2019-01-21

Protokollet omfattar

§2

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)

…………………………………
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Funktionsstödsnämndens arbetsformer

FSN-2018-958
Sammanfattning

Funktionsstödsnämndens ansvarsområde regleras i det reglemente som kommunfullmäktige
fastställt. I reglementet beskrivs nämndens ansvarsområden och målgrupper samt nämndens
övergripande arbetssätt. Funktionsstödsnämnden beslutar dock själv om sina arbetsformer så
länge dessa inte strider mot gällande reglemente eller lagstiftning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden inrättar ett arbetsutskott, tillika myndighetsutskott, med namnet
funktionsstödsnämndens arbetsutskott.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslagna arbetsformer för funktionsstödsnämnden
och funktionsstödsnämndens arbetsutskott.
3. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden

Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att det ska finnas fem ledamöter och fem ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott.
Carin Gustafsson (V) och Roko Kursar (L) yrkar avslag på Ekströms (SD) förslag då det är
kommunfullmäktige som bestämmer hur många ledamöter och ersättare ett utskott ska bestå
av - i funktionsstödsnämndens fall av tre ledamöter och tre ersättare. (se
funktionsstödsnämndens reglemente 48 §).
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Ekströms (SD) yrkande om att
arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare, dels ordförandes (L) och
Gustafsson (V) avslagsyrkande på Ekströms (SD) förslag då det är kommunfullmäktige som
bestämmer hur många ledamöter och ersättare ett utskott ska bestå av - i
funktionsstödsnämndens fall av tre ledamöter och tre ersättare.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden godkänner
föreslagna arbetsformer för funktionsstödsnämnden och funktionsstödsnämndens
arbetsutskott där det framgår att funktionsstödsnämndens arbetsutskott, i enlighet med
gällande reglemente, ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare.
Reservationer

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
1)
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Beslutsunderlag
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