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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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Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande
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Roko Kursar (L)
Justerande
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Carin Gustafsson (V)
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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 200921 - Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Inkommet från Kommunfullmäktige - Sammanträde på distans - förlängning av
medgivande, FSN-2020-927
Inkommet från Kommunfullmäktige - Förhandsbesked avseende valförslag och
avsägelser i bl.a. funktionsstödsnämnden
Inkommet från Kommunstyrelsen - Malmö stads handlingsplan för att förebygga
och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden, FSN-2020-2365
Inkommet från KS-AU - Beslut att utse tillförordnat förvaltningschef för
funktionstödsförvaltningen, FSN-2020-2450
Inkommet från KS-AU - Svar på remiss från Socialdepartementet - God och nära
vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020_19), FSN2020-1188
Inkommet från Miljönämnden - Uppföljning av policy för hållbart utveckling och
mat 2019, FSN-2020-920
Utgående till Socialstyrelsen - Ansökan statsbidrag till följd av sjukdomen covid19
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Protokoll förvaltningsrådet (FVR 202009-10)

