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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-15 kl. 09:00-13:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (mötesordförande §§81-92)
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) (medverkar digitalt) ersätter Vakans S (S)
Maher Dabbour (S) ersätter Elin Kramer (S)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt) ersätter Roko Kursar (L)
(Ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Pethra Ängquist (S)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (Kommunal)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Helena Paulsson (utredare strategiska avdelningen)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-06-22

Protokollet omfattar

§83

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Roko Kursar (L) §§78-80

Bengt Persson (S) §§81-92

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

Albin Schyllert (M)
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Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

FSN-2020-1039
Sammanfattning

I utredningen presenteras förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för
en ökad trygghet, stärkt självständighet och livskvalitet för äldre samt som avlastar personal
och moderniserar verksamheten. Funktionsstödsnämnden föreslås instämma i behovet av ett
förtydligat lagstöd avseende de områden som författningsförslagen berör men att inte ställa
sig bakom förslagen utan att konsekvenser för samtliga målgrupper och verksamhetsområden
som berörs av de föreslagna lagändringarna har utretts.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
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