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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-23 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) (medverkar digitalt)
Munir Niazi (S) (medverkar digitalt)
Erik Hammarström (MP) (medverkar digitalt)
Albin Schyllert (M) (medverkar digitalt)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Patrick Angelin (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Anfal Saad Mahdi (V) (medverkar digitalt) ersätter Carin Gustafsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S) (medverkar digitalt)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S) (medverkar digitalt)
Annika Råbrant (S) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M) (medverkar digitalt)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt)

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-11-30

Protokollet omfattar

§144

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

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

Josefin Anselmsson (M)
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144

Riktlinjer för ekonomisk styrning

FSN-2020-2714
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges budget för 2020 innehåller ett tillägg i Malmö stads riktlinjer för
ekonomi som innebär att nämnderna ska upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning.
Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till interna riktlinjer för ekonomisk
styrning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden antar ”Riktlinjer för ekonomisk styrning” som interna riktlinjer
för ekonomisk styrning enligt förslag i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden
Anfal Saad Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 7)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 8)
Yrkanden
Anfal Saad Mahdi (V) yrkar på att nämnden ska göra följande tillägg i Riktlinjer för
ekonomisk styrning:
Nämnden ska fatta beslut om de ekonomiska ramarna för varje del av verksamheten inom förvaltningen.
Förändringar av dessa ramar kan under året endast göras av nämnden.
Ajournering
Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 15 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning
Roko Kursar (L) yrkar avslag till Saad Mahdis (V) föreslagna tillägg.
Bengt Persson (S), Josefin Anselmsson (M), Lars-Eric Nelderup (C) och Patrick Angelin
(SD) instämmer i Kursars (L) avslagsyrkande gällande Saad Mahdis (V) föreslagna tillägg.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Kursars (L) förslag att godkänna
det föreliggande förslaget till beslut och därmed godkänna ”Riktlinjer för ekonomisk
styrning” som interna riktlinjer för ekonomisk styrning enligt förslag i ärendet, dels Saad
Mahdis (V) förslag att efter det egna tillägget godkänna ”Riktlinjer för ekonomisk styrning”
som interna riktlinjer för ekonomisk styrning enligt förslag i ärendet
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att röstning
sker genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en redogör för sitt
ställningstagande genom att säga "JA" och de vill rösta Kursars (L) förslag till beslut
och "NEJ" om de vill rösta Saad Mahdis (V) förslag.
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
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Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslut i
enlighet med Kursars (L) förslag med röstsiffrorna 12 mot 1 och att nämnden därmed antar
föreliggande förslag till ”Riktlinjer för ekonomisk styrning” som interna riktlinjer för
ekonomisk styrning enligt förslag i ärendet.
(Röstresultat framgår i bilaga 9)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Riktlinjer för ekonomisk styrning
Funktionsstödsnämndens riktlinjer för ekonomisk styrning

Bilaga 7 - FSN 201123 (§144)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 201123
Ärende: FSN-2020-2714
Ärende: 7. Riktlinjer för ekonomisk styrning
Funktionsstödsförvaltningen tog fram ett välskrivet förslag till interna riktlinjer för
ekonomisk styrning. Förvaltningens förslag till beslut var att anta de ”Riktlinjer för
ekonomisk styrning” som interna riktlinjer för ekonomisk styrning enligt förslag i
ärendet. Vänsterpartiet Malmö välkomnade förvaltningens förslag till beslut men
yrkade på att lägga till meningen:
" Nämnden ska fatta beslut om de ekonomiska ramarna för varje del av
verksamheten inom förvaltningen. Förändringar av dessa ramar kan under året
endast göras av nämnden. "
Syftet med vårt yrkande var framförallt att vi som förtroendevalda i nämnden
själva ska kunna fatta beslut om de ekonomiska ramarna för varje del av
verksamheten inom förvaltningen. Vi vill även att förändringen av dessa ramar
endast kan göras av nämnden under året. För att kunna bestämma hur resurserna
omfördelas inom våra olika avdelningar är det viktigt att vi ska få siffror på hur
omfördelningen ser ut inom vår verksamhet.
Det är även viktigt med vårt förslag kring ekonomisk styrning för att säkerställa att
de insatser som vi ansvarar för som socialnämnd faktiskt genomförs och är av god
kvalitet i enlighet med kommunallagen. Vi vill att vi förtroendevalda inom
nämnden skall få kännedom om man inom förvaltningen avser att flytta pengar från
en avdelning till en annan och att beslutet ska ligga på oss politiker. Det är särskilt
viktigt eftersom vi har det yttersta ansvaret för att säkerställa kvalitén på de
insatser som vi ansvarar för. Vidare öppnar det upp för en detaljerad styrning där
vi som politiker får större insyn och inflytande över vad som händer inom vår
verksamhet. I enlighet med LSS lagstiftningen och Socialtjänstlagen har vi som
förtroendevalda ansvar över att verksamheten skall vara av god kvalitet. Vi har även
ansvar för att kvalitén inom verksamheten skall systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras. Därför är det viktigt att vi faktiskt får kännedom kring de
ekonomiska ramarna inom varje del av vår verksamhet och samtidigt får kännedom
om förvaltningen avser att genomföra några större förändringar av dessa ramar. Dels
för att säkerställa kvalitén inom vår verksamhet och dels för att få insyn i vår
ekonomi.

Bilaga 7 - FSN 201123 (§144)
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Vänsterpartiet

Malmö 2020‐11‐27

Anfal Mahdi
Med instämmande av
Carin Gustafsson

Bilaga 8 - FSN 201123 (§144)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20201123
Ärende: FSN-2020-2714
Vänsterpartiet framförde ett tilläggsyrkande i syfte att Funktionsstödsnämnden skulle
reglera stora förflyttningar av budgetmedel vilket Moderaterna och Centerpartiet först
ställde sig bakom. Där inkom då kritik från förvaltningen mot att yrkandet inte öppnade
upp för gällande lagstiftning och regelverk. Vi yrkade då på att justera Vänsterpartiets
yrkande utifrån detta vilket Vänsterpartiet kunde jämka sig med. Då lyfte förvaltningen
istället problematik med akuta behov av medel och flexibilitet som idag regleras via
delegationsordning varpå vi drog tillbaka vårt yrkande.
Moderaterna och Centerpartiet anser helt enkelt att andemeningen i Vänsterpartiets
yrkande är bra då nämnden behöver besluta om förflyttningar av stora summor
skattemedel utifrån att ansvaret är vårt. Däremot måste förvaltningen också kunna ha
flexibilitet för akuta individärende samt att lagstiftning och kommunala reglemente
måste upprätthållas. Utifrån detta ser vi att yrkandets styrning kanske snarare hör
hemma inom delegationsordningen och inte under detta ärende.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 9 - FSN 201123 (§144)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-11-23

Paragraf §144

Ärende:

Riktlinjer för ekonomisk styrning, FSN-2020-2714

Röstlista gällande Riktlinjer för ekonomisk styrning
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anfal Saad Mahdi (V), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

Nej

Avstår

X
1

0

