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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-24 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Albin Schyllert (M)
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)
Anfal Saad Mahdi (V) ersätter Carin Gustafsson (V)
Peter Eliasson (M) ersätter Gharib Sayed Aly (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Pethra Ängquist (S)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Tarek Borg (ställföreträdande förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-08-31

Protokollet omfattar

§102

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)

…………………………………
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Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2020-38
Sammanfattning

I ärendet redovisas inkomna, upprättade och utgående skrivelser som registrerats på
funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av inkomna, upprättade och utgående
skrivelser.
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.
Beslutsunderlag















G-Tjänsteskrivelse FSN 200824 - Inkomna, upprättade och utgående skrivelse
Inkommet från kommunfullmäktige - Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad, FSN2020-2055
Inkommet från kommunfullmäktige - Förslag till organisation och styrning av
Malmö stads lokalförsörjning samt reviderat reglemente, FSN-2020-715
Inkommet från kommunfullmäktige - Sammanträdestider för kommunstyrelsens
beredning, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021, FSN-2020-2012
Inkommet från kommunstyrelsen - Lokalförsörjningsplan Malmö stad 2020-2029,
FSN-2020-1729
Inkommet från kommunstyrelsen - Policy avseende Malmö stads arbete med att
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter, FSN-2020-1982
Inkommet från kommunstyrelsen - Program för den nationella minoriteten
tornedalingar, FSN-2020-1862
Inkommet från kommunstyrelsen - Program för den nationella minoriteten
sverigefinna, FSN-2020-1863
Inkommet från kommunstyrelsen - Program för den nationella minoriteten samer,
FSN-2020-1864
Inkommet från kommunstyrelsen - Program för den nationella minoriteten judar,
FSN-2020-1865
Inkommet från kommunstyrelsen - Handlingsplan för den nationella minoriteten
romer 2020-2022, FSN-2020-1943
Inkommet från kommunstyrelsen - Beslut om kommunstyrelsens åtgärder med
anledning av Covid-19, FSN-2020-1973
Inkommet från kommunstyrelsens arbetsutskott - Yttrande gällande Remiss från
Socialdepartementet - Översyn av yrket personlig assistent, FSN-2020-1037
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Utgående till stadsbyggnadskontoret - Förvaltningsremiss gällande
Planeringsriktlinjer till Malmös översiktsplan, FSN-2020-1623
Utgående till stadskontoret - Uppföljning av Malmö stads kostverksamheter, FSN2020-1498
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Protokoll från förvaltningsrådet (FVR)
2020-08-13

