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Malmö stad
Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-09-20 kl 09:00-13:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2021-09-27

Protokollet omfattar

§96

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Jesper Salö

Roko Kursar (L)

Albin Schyllert (M)

Beslutande ledamöter
Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Ingrid Kristina Andersson (S)
Pethra Ängquist (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Patrick Angelin (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Maher Dabbour (S)
Jaqueline Lenander (S)
Bahhar Mohammadi (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Pontus Källström (MP)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Tempel (tillförordnad direktör)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Charlotte Widén Odder (avdelningschef stöd, hälsa och DV)
Åsa Qvarsebo (avdelningschef LSS-bostäder)
Sema Soer (avdelningschef myndighet & socialpsykiatri)
Urban Funck (HR-chef)
Sophia Presinger (avdelningschef strategiska avdelningen)
Ingela Davidsson (kommunikationschef)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Lina Bergendorff Zetterman (personalföreträdare, Saco)
Ann-Sofie Pålsson (utredare strategiska avdelningen)
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FSN-20211858

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk och i
samverkan (SOU 2021:59)

Sammanfattning
Funktionsstödsnämnden har ombetts besvara remiss om hur tillgängligheten i hälso- och
sjukvården kan öka, med fokus på kortare väntetider.
I betänkandet presenteras förslag på regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information om patienters
valmöjligheter, nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning och vidareutveckling
av överenskommelsen om ökad tillgänglighet (kömiljarden). Nämnden föreslås att ställa sig
generellt positiv till förslagen i betänkandet.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed generellt positiv till
förslagen i betänkandet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna yttrandet.
Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan
besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd
godkänner yttrandet och ställer sig därmed generellt positiv till förslagen i betänkandet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse FSN 210920 - Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i
samverkan (SOU 2021:59)

Förslag till - Yttrande gällande remiss från Socialdepartementet - Vägen till
ökad tillgänglighet

[Sammanfattning av] Vägen till tillgänglighet, SOU 2021:59

Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, SOU 2021:59

Följebrev Remiss från Socialdepartementet - Vägen till tillgänglighet –
långsiktig, strategisk och i samverkan

Beslut FSN-AU 210909 (§178) Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet - Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk och i
samverkan (SOU 2021:59)

