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Sammanfattning

Inom Malmö stad genomförs varje år en medarbetarundersökning. Frågorna som används i
undersökningen har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL, i samarbete med
Rådet för kommunala analyser RKA. I ärendet redovisas funktionsstödsförvaltningens resultat i
enkäten.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-12-06
Funktionsstödsnämnden 2018-12-19
Ärendet

Resultatet av undersökningen visar sig inom tre stycken områden (eller delindex) - motivation,
ledarskap och styrning. Tillsammans skapar dessa index ett totalt index som benämns ”hållbart
medarbetarengagemang”, förkortat HME.
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Inom respektive index kan resultatet variera mellan 0 till 100 och det är eftersträvansvärt att nå
så högt index som möjligt. Resultat som överstiger 75 illustreras med gröna staplar i graferna
medan resultat mellan 65 och 74,9 illustreras som gula. Om resultatet understiger 65 på något
index illustreras det med röd stapel.
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Funktionsstödsförvaltningens resultat inom de olika områdena framgår av bilden nedan.

Som framgår av bilden är samtliga resultat inom de olika indexområdena gröna i årets
undersökning. Emellertid förekommer variationer i resultaten inom de olika sektionerna inom
förvaltningen. Det är därför av vikt att respektive chef inom organisationen sätter sig in i sitt
resultat och tillsammans med sina medarbetare arbetar fram en handlingsplan för de
förbättringsområden som identifieras.
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Följande bild visar resultatet för Malmö stad som helhet.

En jämförelse mellan funktionsstödsförvaltningens resultat och Malmö stads resultat ger vid
handen att funktionsstödsförvaltningens resultat avseende ledarskap och styrning är något bättre
medan resultatet avseende motivation är något lägre inom funktionsstödsförvaltningen.
Funktionsstödsförvaltningens resultat 2018 i jämförelse med föregående års resultat visar något
försämrat resultat inom motivation, från 77 till 76, och styrning, från 80-79, vilket påverkar
HME-index som sjunkit från 79-78.
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