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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-25 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Vakans S (S)
Maher Dabbour (S) ersätter Elin Kramer (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Pethra Ängquist (S)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-06-01

Protokollet omfattar

§71

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)

…………………………………
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Nämndsinitiativ från Sverigedemokraterna i
funktionsstödsnämnden gällande Riskgrupper inom
funktionsstödsförvaltningens boende

FSN-2020-1371
Sammanfattning

Sverigedemokraterna (SD) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i
funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet, som handlar
om riskgrupper inom förvaltningens boenden föreslår SD att funktionsstödsnämnden ska
besluta att all personal inom funktionsstödsförvaltningen som tillhör riskgrupper och som
arbetar nära brukarna ska beviljas ledighet med bibehållen lön.
Ärendet har inte beretts av arbetsutskottet utan skickas direkt till funktionsstödsnämnden
utan något förslag till beslut. Däremot bifogas funktionsstödsförvaltningens tjänsteyttrande i
ärendet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden avslår Sverigedemokraternas (SD) nämndsinitiativ med
hänvisning till funktionsstödsförvaltningens tjänsteyttrande i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
18)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 19)
Yrkanden
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska avslå Sverigedemokraternas (SD) nämndsinitiativ
med hänvisning till funktionsstödsförvaltningens tjänsteyttrande i ärendet.
Bengt Persson (S), Josefin Anselmsson (M), Erik Hammarström (M), Lars-Eric Nelderup (C)
och Carin Gustafsson (V) instämmer i Kursars (L) avslagsyrkande.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att nämnden ska bifalla Sverigedemokraternas (SD)
nämndsinitiativ.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Dels att Kursars (L) förslag att nämnden ska avslå nämndsinitiativet med hänvisning till
funktionsstödsförvaltningens tjänsteyttrande i ärendet, dels
Lisbeth Persson Ekström (SD) förslag att nämnden ska bifalla nämndsinitiativet.
Ordförande föreslår att förslagen ställs mot varandra och att omröstning sker muntligen
genom att de som röstar på Kursars (L) förslag att nämnden ska avslå nämndsinitiativet säger
"JA", och att de som röstar Persson Ekströms (SD) förslag att nämnden ska bifall
nämndsinitiativet säger "NEJ". Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen
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beslutsgång.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
med Kursars (L) förslag med röstsiffrorna 11 mot 2 och därmed avslår nämndsinitiativet
(Röstresultatet redovisas i Bilaga 20)
Beslutsunderlag




Nämndsinitiativ från Sverigedemokraterna gällande Riskgrupper inom
funktionsstödsförvaltningens boende
Funktionsstödsförvaltningens tjänsteyttrande angående Sverigedemokraternas
nämndsinitiativ

Bilaga 18 (FSN 200525 §71)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: 17, FSN-2020-1371

Nämndsinitiativ från Sverigedemokraterna i funktionsstödsnämnden gällande
Riskgruppen inom funktionsstödsförvaltningens boende
Vi Sverigedemokrater anser att Funktionsstödsförvaltningen ska bevilja alla medarbetare som tillhör riskgrupperna, och arbetar nära brukarna, ledighet med bibehållen
lön. Detta förfarande bör vara fram till dess att förvaltningen kan konfirmera att deras
arbetsplatser är fria från Covid-19.
Det är farligt både för personal som tillhör riskgrupper och för brukarna. Smittan smyger in överallt utan att synas. Det går inte heller att hålla någon på armlängds avstånd i ett boende, i de små personalrum eller i de rum/lägenheter som finns. Det är
inte humant att riskera sitt liv på jobbet.
I enlighet med ovanstående föreslog vi Sverigedemokrater, att enligt ovan, personal
ska beviljas ledighet med bibehållen lön.
Då vårt förslag inte anammades reserverar vi oss i ärendet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)

Bilaga 19 (FSN 200525 §71)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200525
Ärende: FSN-2020-1371
Moderaterna och Centerpartiet står bakom de goda intentionerna i detta
nämndsinitiativ utifrån situationen med covid-19 i landet. Vi ställer oss dock tvivlande
till den praktiska implementeringen i enlighet med Funktionsstödsförvaltningens
tjänsteyttrande avseende verifiering av en individs tillhörighet till riskgrupp.
Moderaterna och Centerpartiet vill även påtala arbetsgivarens ansvar i att
riskundersöka och riskbedöma situationen för medarbetare och brukare och att man i
det arbetet faktiskt har möjlighet att åtgärda/minimera risker. Vid risk kan en
medarbetare även få läkarintyg som klargör att man inte får utföra vissa typer av
arbetsuppgifter eller vistas i sammanhang/miljöer. Därtill har vi fått till oss att
Funktionsstödsnämndens verksamheter följer vårdhygieniska riktlinjer avseende
covid-19 och genom det förebygger smittspridning enligt rutin.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M)

Bilaga 20 (FSN 200525 §71)

Röstresultat
Malmö stad
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Mötesdatum
2020-05-25

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §71

Nämndsinitiativ från Sverigedemokraterna i funktionsstödsnämnden gällande
Riskgrupper inom funktionsstödsförvaltningens boende, FSN-2020-1371
Ärende:

Voteringslist(or)
Röstresultat gällande Nämndsinitiativ Sverigedemokraterna
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Ingrid Kristina Andersson (S), Ersättare
Maher Dabbour (S), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
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