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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-18 kl. 09:00-12:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (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)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
(Vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
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)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2019-06-25

Protokollet omfattar

§102

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)

…………………………………
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Information från förvaltningen

FSN-2018-1181
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:
Förvaltningen har tagit fram en devis som ska genomsyra förvaltningens verksamheter.
Devisen är ”Tillsammans gör vi det möjligt!” Det finns även en kompletterande text som
beskriver förvaltningens förhållningssätt och anda ytterligare: ”Funktionsstödsförvaltningen
skapar möjligheter och förutsättningar till ett gott liv för Malmöbor. Vi samarbetar med tillit
och respekt för olikheter. Vi är lyhörda, engagerade och modiga. Vår kompetens, erfarenhet
och kreativitet är vår styrka. Tillsammans gör vi det möjligt!” Texten kan användas med eller
utan devisen för att ange riktning och vad förvaltningen står för i olika sammanhang.
Kraftbudet har också skapat en film kring devisen som förvaltningen tänker visa på
nästkommande nämndsmöte. Kraftbudet består av personer med erfarenhet av psykisk
ohälsa och medarbetare från funktionsstödsförvaltningen som tillsammans belyser olika
intressanta frågor och ämnen genom artiklar, dikter, foton, målningar med mera. Man kan
läsa mer eller följa kraftbudet på https://www.facebook.com/kraftbudet
Larsson tackade nämnden för gott samarbete samt önskande samtliga en riktigt glad sommar.

