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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-21 kl. 09:00-14:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)

Utses att justera

Carin Gustafsson (V)

Justeringen

2020-09-28

Protokollet omfattar
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Utredning gällande radiosända nämndssammanträden under
den period som 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.
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.
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 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

