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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)
Personalföreträdare (Kommunal)
Personalföreträdare (SACO)
Personalföreträdare (Vision)
Christina Ekdahl (personalföreträdare SACO)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Mihaela Covaciu (controller, ekonomiavdelningen)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Lisbeth Persson Ekström
(SD)

…………………………………
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Justeringen

2019-03-29

Protokollet omfattar

§47
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47

Utfallsrapport januari-februari 2019

FSN-2019-237
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en rapport över det ekonomiska utfallet för årets
första två månaderna. Rapporten innehåller en överblick över utfallet på förvaltningsnivå när
det gäller drift och investeringar samt en kortare analys av utfall och förväntad utveckling i
verksamheten.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Utfallsrapport januari-februari 2019
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 2)
Lisbeth Person Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att lämna ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Utfallsrapport januari-februari 2019
Utfallsrapport januari-februari 2019
Presentation av Mihaela Covaciu - Utfallsprognos

Bilaga 2 FSN 190322 §47
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-237
Ärende: 05. Utfallsrapport januari-februari 2019
190220 antogs en budget för funktionsstödsnämnden 2019 (§29). För Vänsterpartiet är det
en självklarhet att en budget tydligt, på avdelningsnivå, visar hur ekonomiska medel
fördelas. Vänsterpartiet var helt ensamma i den åsikten och röstades ner när vi yrkade
återremiss för att möjliggöra för funktionsstödsförvaltningen att återkomma med en
tydligare budget för funktionsstödsnämnden att ta ställning till. När nu så en utfallsrapport
presenteras så är den tämligen tandlös eftersom vi som politiker inte har någon aning om
hur medel är fördelade inom förvaltningen. Vänsterpartiet vill således än en gång framföra
kritik på transparensen i funktionsstödsförvaltningens ekonomi.
Malmö 2019-03-22
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

Bilaga 3 FSN 190322 §47
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20190322
Ärende: 5: FSN-2019-237

Utfallsrapport januari-februari 2019

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-februari visar ett trevligt positivt resultat.
En budget i balans är i sig väldigt eftersträvansvärt.
Tyvärr har detta resultat inneburit en neddragning av vissa verksamheter såsom
personlig assistans och olika former av boende. Det går att dra ner till en viss nivå
men den enskildes säkerhet får aldrig äventyras. En budget i balans av den styrande
minoriteten ser, i dagsläget, ut att dra ner på just säkerheten.
Säkerheten ska garanteras genom att tillsätta vakanta tjänster med outbildad
personal. Detta kräver att de utbildade på ett tryggt sätt kan kompensera för och
informera dessa medarbetare så inget oförutsett händer.
Vi Sverigedemokrater känner oro inför detta då det aldrig går att planera för allt.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)

