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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-25 kl. 09:00-15:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (medverkar digitalt)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (medverkar digitalt)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (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

Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt)

Övriga närvarande

Tarek Borg (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)

Utses att justera

Patrick Angelin (SD)

Justeringen

2021-02-01

Protokollet omfattar

§12

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Patrick Angelin (SD)

…………………………………
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Inkomna, utgående och upprättade skrivelser

FSN-2021-32
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 en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att nämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag













Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
Inkommet från Kommunfullmäktige - Budget 2021 med plan för åren 2022-2023
(slutlig efter KF), FSN-2020-3235
Inkommet från Kommunfullmäktige - Beslut gällande Malmö stads Budget 2021
med plan för åren 2022-2023, FSN-2020-3235
Inkommet från Kommunfullmäktige - Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader kvartal 1 2020, FSN2020-1635
Inkommet från Kommunfullmäktige - Beslut gällande Motion av John Roslund
(M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka, FSN2019-1023
Inkommet från Kommunfullmäktige - Kartläggning av Malmö stads arbete mot
rasism och homofobi samt rekommendationer för att stärka stadens arbete framåt,
FSN-2020-3352
Inkommet från Kommunfullmäktige - Ny renhållningsordning för Malmö stad
2021-2030, FSN-2020-3346
Inkommet från Kommunfullmäktige - Beslut om fördelningsmodell för
extratjänster och andra typer av arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk
styrmodell, FSN-2021-124
Inkommet från Kommunfullmäktige - Förslag till Strategi för klimatneutralt
byggande 2030, FSN-2020-1134
Inkommet från Kommunfullmäktige - Åtgärdsplan för hur digitalisering och
automatisering bidrar till effektivisering, bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet i
välfärden, FSN-2021-13
Inkommet från Kommunfullmäktige - Beslut gällande Motion av Stefana Hoti (MP)
om att stoppa användandet av barn som tolkar, FSN-2019-1348
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Inkommet från Kommunfullmäktige - Valförslag och avsägelser 201222, FSN2021-123
Inkommet från Kommunfullmäktige - Beslut gällande valförslag och avsägelser 2011-25, FSN-2020-3248
Inkommet från Kommunstyrelsen - Yttrande gällande Remiss från
Utbildningsdepartementet - Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42),
FSN-2020-238
Inkommet från Kommunstyrelsens arbetsutskott - Beslut gällande avrop av medel
för rekrytering av malmöbor med funktionsvariation i daglig verksamhet, FSN2020-2870
Inkommet från Stadsrevisionen - Granskning av barn som far illa, FSN-2020-3321
Inkommet från Stadsrevisionen - Granskning av hantering av stadsbidrag från
Migrationsverket, FSN-2020-3325
Inkommet från SKR - Överenskommelse mellan staten och SKR om
Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021, FSN-2021-49
Inkommet från SKR - Överenskommelse mellan staten och SKR inom området
psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022, FSN-2021-51
Inkommet från SKR - Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021, FSN2021-44
Inkommet från HVO - Förlängning av utökning med ytterligare medicinskt
ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen, FSN-2020-3338
Inkommet från HVO - Reviderade riktlinjer för biståndsbedömning i ordinärt
boende och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL), FSN-2019-1920
Inkommet från Miljönämnden - Rapport Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019-juni 2020, FSN-2020-925
Utgående till Stadskontoret - Förvaltningsremiss gällande Direktiv för
Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö, FSN-2020-3101
Utgående till Stadskontoret - Skrivelse gällande rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS till kommunfullmäktige 2021 och framåt, FSN-2020-3309
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Protokoll förvaltningsrådet (FSN-FVR)
2021-01-15 (inklusive bilagor), FSN-2021-68

