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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
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Jesper Salö
Ordförande
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Roko Kursar (L)
Justerande
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Carin Gustafsson (V)
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Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

Tillförordnad förvaltningsdirektör informerar om följande
Förvaltningschef (tillika ekonomichef) Tarek Borg är sjukskriven och beräknas vara borta i
cirka fyra veckor. Under Borgs frånvaro har kommunstyrelsens arbetsutskott (KS-AU) utsett
Charlotte Widén Odder till tillförordnad förvaltningsdirektör för
funktionsstödsförvaltningen. Information om beslutet, och skälen till detta, har skickats ut till
förvaltningens chefer och representanter för samtliga partier i funktionsstödsnämnden.
Funktionsstödsförvaltningen har även kommit överens med tillträdande ekonomichef Annika
Gottfridsson om att hon ska påbörja sin anställning som ekonomichef en vecka tidigare än
beräknat, det vill säga redan från den 14 september 2020.
Coronasituationen inom förvaltningens verksamheter är fortsatt stabil med ett lågt antal
smittade/misstänkt smittade. Förvaltningen fortsätter dock att ha en aktiv beredskap genom
fortsatta kontinuerliga uppföljningsmöten och informationsutskick för att fortsatt följa
utvecklingen nära och skapa stabilitet och trygghet för förvaltningens verksamheter och
målgrupp.
Den senaste tiden har ett brukarärende där hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utför
hemtjänstinsatser men där även funktionsstödsförvaltningen har beviljade HSL-insatser samt
är ansvariga för myndighetsbeslutet uppmärksammats i media. De inblandade förvaltningarna
för samtal med brukarens juridiska ombud kring de beviljade insatserna och utförandet av
dessa.
I början av mandatperioden hölls utbildningar för nämndens förtroendevalda i relevanta
lagrum för funktionsstödsområdet såsom Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Sedan
mandatperiodens start har dock ett antal nya förtroendevalda valts in i nämnden. Av detta
skäl erbjuds nu ett nytt introduktionstillfälle måndagen den 12 oktober mellan 15:00 och
16:30 kring relevanta lagrum samt övergripande information kring regler och råd om mutor
och jäv där intresserade ledamöter och ersättare inbjuds medverka.
Funktionsstödsnämnden fastställde vid dagens sammanträde mötestider för 2021. Om man
kalenderinbjudningar till sammanträdena kan detta anmälas till nämndsekreteraren så skickar
denne ut sådana.

