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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-04-27 kl. 09:00-12:00

Plats

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen (Kungsgatan 13) våning 5

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Munir Niazi (S)
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)
(Vice ordförande)
Maher Dabbour (S) ersätter Elin Kramer (S)
Erik Hammarström (MP) ersätter Vakans MP (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Anfal Saad Mahdi (V)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)

Utses att justera

Carin Gustafsson (V)

Justeringen

2020-05-04

Protokollet omfattar

§50

Underskrifter

Sekreterare
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Jesper Salö
Ordförande

...........................................
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Roko Kursar (L)
Justerande

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

Carin Gustafsson (V)
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Tillfällig förstärkning gällande medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) enligt 11 kap. 4 § i hälso- och
sjukvårdslagen (HSL 2017:30)

FSN-2018-1152
Sammanfattning

Enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) ska det, inom det verksamhetsområde som kommunen
bestämmer, finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Funktionsstödsnämnden har
tidigare utsett Katarina Flyckt och Magdalena Jeppsson till medicinskt ansvariga
sjuksköterskor för nämndens ansvarsområde.
Med anledning av spridningen av viruset Covid-19 behöver det medicinska ansvaret vid
behov kunna förstärkas. Funktionsstödsnämnden föreslås därför godkänna att de av hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden (HVON) utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskorna vid
behov även får utföra de uppgifter som åligger medicinskt ansvariga sjuksköterskor inom
funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har tagit
motsvarande beslut.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser de av Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utsedda
medicinskt ansvariga sjuksköterskorna att vid behov utföra uppgifter som åligger medicinskt
ansvariga sjuksköterskor inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområden från och med
27 april 2020 till den 30 september 2020.
2. Funktionsstödsnämnden justerar punkten omedelbart.
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (HVON)
Beslutsunderlag
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