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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-21 kl. 09:00-13:00

Plats

Digitalt via verktyget Teams

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
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

Maher Dabbour (S) (medverkar digitalt)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Jaqueline Lenander (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

Carina Tempel (tillförordnad direktör)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Charlotte Widén Odder (avdelningschef stöd, hälsa och DV)
Sema Soer (avdelningschef myndighet & socialpsykiatri)
Sophia Presinger (avdelningschef strategiska avdelningen)
Åsa Qvarsebo (avdelningschef LSS-bostäder)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare, Kommunal)
Moana Zillén (utredare strategiska avdelningen)

Utses att justera

Gharib Aly (M)

Justeringen

2021-06-28

Protokollet omfattar

§69

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Gharib Aly (M)
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Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - När
behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik
tandhälsa (SOU 2021:8)

FSN-2021-980
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts besvara remiss om reform av det statliga
tandvårdsstödet. Funktionsstödsnämnden föreslås att i stort instämma i utredningens förslag
men motsätta sig förslaget att regionernas ansvar för munvårdsutbildning till personal inom
kommunal omsorg ska upphöra.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Reservationer
Anfal Saad Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 9)
Yrkanden
Anfal Saad Mahdi (V) yrkar på att nämnden ska göra följande förändring i yttrandet:
På sidan 3 stryka formuleringen:
Funktionsstödsnämnden instämmer i förslaget om att sänka åldersnivån för kostnadsfri tandvård för alla
barn och unga vuxna från 23 till 19 år. Personer 20–23 år med särskilda behov på grund av sjukdom
och/eller funktionsnedsättning som går miste om kostnadsfri tandvård för unga vuxna, kommer att omfattas
av det nationella selektiva stödet för vuxna.
På sidan 3 ersätta det strukna formuleringen med:
Funktionsstödsnämnden instämmer inte i förslaget om att sänka åldersnivån för kostnadsfri tandvård för alla
barn och unga vuxna från 23 till 19 år.
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska godkänna det föreliggande förslaget till yttrande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Saad Mahdis (V) förslag att
nämnden ska besluta i enlighet med föreliggande förslag efter de egna förändringsförslagen,
dels att Kursars (L) förslag att nämnden ska besluta i enlighet med föreliggande förslag till
yttrande.
Ordförande föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att röstning
sker genom att varje ledamot en och en redogör för sitt ställningstagande genom att säga
"JA" om de vill rösta på föreliggande förslag till yttrande och "NEJ" om de vill rösta på Saad
Mahdis (V) korrigerade förslag till yttrande. Efter att ha tillfrågat samtliga ledamöter och
tjänstgörande ersättare en och en finner ordförande att nämnden godkänner den föreslagna
beslutsgången.
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Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L) förslag med röstsiffrorna 12 mot 1 och därmed godkänner
föreliggande förslag till yttrande.
(Röstresultat framgår av Bilaga 10)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse FSN 210621 - Remiss från Socialdepartementet gällande När
behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)
Förslag till - Yttrande gällande Remiss från Socialdepartementet - När behovet får
styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)
När behovet för styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa [enbart
sammanfattning]
När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU
2021:8) Vol. 1
När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU
2021:8) Vol. 2, bilagor
Beslut FSN-AU 210610 (§130) Remiss angående Remiss från Socialdepartementet När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU
2021:8)
Följebrev - Remiss från Socialdepartementet - När behovet får styra - ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tand

Bilaga 9 - FSN 2021-06-21 (§69)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 210621
Ärende: 7. Remiss från Socialdepartementet - När behovet får styra - ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) FSN-2021-980
Vi ställde oss positiva till förvaltningens förslag till yttrande gällande remiss från
socialdepartementet om ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. Men vi
hade en invändning mot den del av förslaget som föreslog en sänkning av
åldersnivån för kostnadsfritandvård för alla barn och unga från 23 till 19 år. Vi yrkade
därför en ändring i förslaget till yttrande gällande remissen. Vi såg gärna att
funktionsstödsnämnden skulle vara kritiska till förslaget om att sänka åldersnivån för
kostnadsfri tandvård för alla barn och unga vuxna från 23 till 19 år.
Dagens ungdomar har det svårt i dagens arbetsmarknad. Enligt SCB är
arbetslösheten hög bland ungdomar. Ungdomar har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden och det sociala avet innebär att ungdomar som har växt upp i
familjer där föräldrarna är arbetslösa. Vi ser hur ungdomar inte har en särskild hög
inkomst där många ungdomar antingen är arbetslösa, studenter, arbetar som
timanställda eller har andra otrygga anställningar och låga löner. Att höja åldern för
kostnadsfri tandvård kommer ha en påverkan på dessa ungdomar. Tandvård
kommer bli en extra kostnad som man kanske prioriterar bort och därmed finns
risken att ungdomar får en sämre tandhälsa. Även ungdomar som erhåller
ekonomiskt bistånd beviljas inte medel avseende tandvård då socialtjänstlagen säger
att ekonomiskt bistånd endast gäller för akut tandvård.
När våra yrkanden ej gav gehör reserverade vi oss.

Malmö 2021‐06‐21
Anfal Mahdi (V)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-06-21

Paragraf: §69

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - När behovet får styra - ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8), FSN-2021-980
Ärende:

Röstning mellan Kursars (L) förslag att nämnden ska bifalla föreliggande förslag till yttrande
(Alt. "JA") och Saad Mahdis (V) förslag att nämnden ska bifalla sitt korrigerade förslag till
yttrande (Alt. "NEJ")
Ledamot

Ja

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

