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dessa hålls slutna på grund av coronasituationen
FSN-2020-2338
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har, som hittills enda nämnd i Malmö stad, öppna sammanträden där
allmänheten inbjuds att medverka. Med anledning av coronasituationen har nämnden beslutat
att hålla slutna sammanträden där allmänheten inte ges möjlighet att medverka, detta som ett
sätt att minska risken för smittspridning. I samband med att beslutet förlängdes gavs
förvaltningen i uppdrag att utreda hur nämndens sammanträden kan sändas via lokalradio under
den period som sammanträdena hålls slutna på grund av coronaviruset. Förvaltningen gavs i
uppdrag att återkomma med en utredning, inklusive förslag till beslut, den 21 september 2020.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen och kommer inte att gå vidare med
arbetet med att sända nämndens sammanträden via lokalradio under den period som
sammanträdena hålls slutna på grund av coronaviruset.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Utredning gällande radiosända nämndssammanträden
under den period som dessa hålls slutna på grund av coronasituationen
Beslut FSN 200824 (§98) Slutna nämndsammanträden på grund av coronaviruset samt
utredningsuppdrag kring radiosända sammanträden

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-09-10
Funktionsstödsnämnden 2020-09-21
Ärendet

Funktionsstödsnämnden har, som hittills enda nämnd i Malmö stad, öppna sammanträden där
allmänheten inbjuds att medverka. Kommunfullmäktige har också öppna sammanträden men
det är reglerat enligt lag (KL 4 kap. 42§).

SIGNERAD

2020-09-01

Förvaltningen har, sedan man fick uppdraget i augusti och fram till utskicket inför
septembersammanträdet, haft cirka en veckas utredningstid för detta ärende. Utredningen har
därför
fokuserat på samma lösning som kommunfullmäktige använder sig av, det vill säga att sända
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nämndens sammanträden via Malmökanalen (89,2). Tekniska lösningar anpassade till
funktionsstödsförvaltningens lokaler eller andra sätt än radio för att tillgängliggöra nämndens
sammanträden under coronaperioden har inte hunnit utredas till aktuellt sammanträde.
Utredning kring radiosända nämndssammanträden
Malmökanalen (hädanefter radion) har möjlighet att sända nämndens sammanträden.
Eftersom ett sändningsschema för året redan är inbokat kan nämndens sammanträden inte
direktsändas, i alla fall under 2020. Samordning av sändningstider görs på årsbasis om nämnden
vill förbinda sig över en längre tidsperiod. Det finns möjlighet att eftersända nämndens
sammanträden, lämplig tidpunkt för en sådan eventuell eftersändning har inte utretts.
På kommunfullmäktige (i rådhuset) finns radioteknik permanent installerad vilket gör att
tekniker inte behöver medverka på sammanträdena. Studiopersonal från radion behöver inte
heller medverka fysiskt då KF:s sammanträden går att följa via videolänk på malmo.se. Radion
behöver alltid kunna följa mötena på något sätt för att man ska kunna övergå till studion när
mötet ajourneras (paus, överläggning, tekniska problem etcetera) - detta för att det inte ska bli
tyst i etern. I funktionsstödsnämndens fall skulle detta betyda att en person från radion behöver
finnas med på sammanträdena för att säkerställa fungerande teknik samt överlämna till
studion vid mötesajourneringar. Om nämndens sammanträden enbart skulle eftersändas behöver
en tekniker på liknande sätt redigera inspelningen så att ajourneringar klipps bort eller fylls med
annat innehåll.
Sekretessärenden lyfts i normalfallet inte vid nämndens sammanträden men skulle det bli aktuellt
(exempelvis i vissa typer av upphandlingsärenden) behöver radiosändningen då avbrytas. Då det
råder absolut sekretess kan inte heller studiopersonal medverka under en sådan punkt. Även
ärenden som inte uppenbart innehåller sekretess kan vara föremål för känsliga diskussioner som
tangerar gränsen till sekretess.
Radiosända sammanträden skulle även kräva en striktare formalia än vad som är brukligt vid
nämndssammanträden, detta för att radiolyssnarna ska kunna följa sammanträdet, exempelvis
vem som har ordet och vilken politisk hemvist denna har, vem som reserverar sig och
uppläsning av exakta lydelser av yrkanden. På kommunfullmäktiges sammanträden kommenterar
radion löpande händelserna för att ge lyssnarna ökad förståelse för vad som händer i rummet. På
fullmäktige görs detta från studion (som följer sammanträdet per videolänk) vilket inte är aktuellt
för nämnden i dagsläget.
På fullmäktigemöten medverkar tjänstepersoner i mindre omfattning än i nämndsammanhang.
Det som sänds i radio från KF är en politisk debatt utan föredrag från, eller frågor till, enskilda
tjänstepersoner. Vid medverkan från enskilda tjänstepersoner förs ofta en diskussion
tillsammans med funktionsstödsnämnden. Vid en ljudupptagning av sådana, mer informella
diskussioner finns alltid en risk att ärendet kan bli svårt att följa eller svårt att tolka på ett korrekt
sätt.
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Kostnaden för att radiosända nämndens sammanträden, ej inräknat teknik- eller
personalkostnader för radiosändning, är cirka 7 000 kronor per sammanträde. Vad installation av
radioteknik och personalkostnader för studiopersonal skulle uppgå i har inte utretts utan detta
får hanteras efter eventuellt beslut i funktionsstödsnämnden i september.
Förvaltningen ser fördelar med att nämndens sammanträden sänds i lokalradio, framförallt ur ett
tillgänglighetsperspektiv där intresserade brukare, anhöriga, allmänhet och tjänstepersoner på
förvaltningen får möjlighet att följa nämndens överläggningar.
Förvaltningens bedömning är trots detta att radiosända möten skulle innebära stora förändringar
och utmaningar, både för nämnden och förvaltningen. Förändringar som, om radiosändning
skulle vara aktuellt, skulle behöva utredas och implementeras på ett mer genomarbetat sätt och
på längre sikt. Denna bedömning förstärks av att det redan har tillkommit utmaningar i
nämndsarbetet och med anledning av rådande pandemi, exempelvis att anordna kvalitativa
möten med god demokratisk ordning och fungerande digitala hjälpmedel.
Av detta skäl föreslås förvaltningen att nämndens sammanträden inte ska börja radiosändas.
Ansvariga

Tarek Borg Ekonomichef

