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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-22 kl. 09:00-13:00

Plats

Fänriksgatan

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Christina Ekdahl (personalföreträdare SACO)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Ingegerd Kling (stadsjurist)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Justeringen

2019-03-29

Protokollet omfattar

§43

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Lisbeth Persson Ekström
(SD)

…………………………………
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Val av justerare

FSN-2018-1146
Sammanfattning

Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt.
Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare
med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande
kommunallagstiftning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser Lisbeth Persson Ekström (SD) till justerare. Justering ska
ske senast den 29 mars 2019 klockan 12:00.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Halid Osman (C) kommer
att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 1)
Beslutsunderlag



Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll

Bilaga 1 FSN 190322 §43
4

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-03-22
Ärende: FSN 2018-1146: Val av justerare
Moderaterna och Centerpartiet vill lyfta vikten kring protokoll och justeringsförfarande efter
förra mötets protokolljustering då protokollet inte återgav den faktiska beslutsgången. Svar
som att protokollet skulle vara acceptabelt eller mer rättvisande hör inte till saken. Ett
protokoll ska återge mötet och besluten och står inte tolkningsbart för politiska skillnader. Det
är genom yrkande, omröstning och beslutsgång man har möjlighet att påverka vad som sedan
återges och därigenom påvisa sina politiska ställningstagande. Utifrån detta känner vi en viss
oro kring den demokratiska processen och vill därför förtydliga att alla justeringar ska skickas
öppet till samtliga justeringspersoner och att nämndssekreteraren då även får ta på sig
ansvaret för att protokollets första utkast återger sanningen.
I protokollet från nämndssammanträde 20190220 var det av särskilt stor vikt då beslutsgången
ändrades när resultatet inte var förenligt med de styrandes förslag. På så sätt ändrade man ett
redan taget beslut utan att riva upp det eller låta nämnden ta ställning. För att opposition och
medborgare ska ha någon möjlighet att beakta rättssäkerhet och beslutets giltighet är det
därför ytterst viktigt att protokollen är korrekta.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Halid Osman (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

