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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)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-06-22

Protokollet omfattar

§91

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Roko Kursar (L) §§78-80

Bengt Persson (S) §§8192

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

…………………………………

Albin Schyllert (M)
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Delegationsbeslut

FSN-2020-175
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i
vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad
delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning.
Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska
rapporteras till nämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
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.
Protokollsanteckning
Under punkten uppkommer frågor kring pågående upphandling av LSS-boende och som
därmed omfattas av absolut sekretess. Av IT-säkerhetsskäl får digitalt medverkande
ledamöter och ersättare inte medverka vid sekretessärenden varför dessa lämnar mötet vid
den del av diskussionen som rör sekretess.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse FSN 200615 - Delegationsbeslut
Protokoll FSN-AU 200604
Delegationsbeslut enligt LSS (maj 2020)
Delegationsbeslut enligt SoL (maj 2020)
Övriga anmälda delegationsbeslut under perioden

