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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-12-19 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Nils Karlsson (MP) (Ordförande)
Andreas Konstantinidis (S) (Vice ordförande)
Per Göran Wiberg (M) (Andre vice ordförande)
Lena Björk (S)
Roland Hejde (S)
Therese Lindberg (S)
Ricardo Tarrida (S)
Carin Gustafsson (V)
Gharib Sayed Aly (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Valentina Stoyanovska (S)
Nahid Biglari (S)
Eyüp Kurtulmus (S)
Shatila Salami (S)
Stefana Hoti (MP)
Anna Larsson (V)
Hans Åke Banke (M)
Albin Schyllert (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Jane Sophie Charlo Olin (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Urban Funck (HR-chef)
Petra Segerdahl (HR-konsult)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)

Utses att justera

Eva-Christine Winqvist (M)

Justeringen

2018-12-21

Protokollet omfattar

§144

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

...........................................
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Nils Karlsson (MP)
Justerande

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

Eva-Christine Winqvist (M)
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Kompetensförsörjning - mål, gap och planer 2018

FSN-2018-1138
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att senast 2018-12-31
redovisa kompetensförsörjningsgap, mål och planer. Syftet är att få en samlad bild av
kompetensen både på kort och på lång sikt för att lösa kompetensutmaningar och möta
Malmöbornas behov.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreliggande rapport avseende kompetensförsörjning
– mål, gap och planer 2018.
2. Funktionsstödsnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
3. Funktionsstödsnämnden ger i uppdrag åt funktionsstödsförvaltningen att fortsätta arbetet
med kompetensförsörjning utifrån i ärendet bilagda handlingsplaner.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 2)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Kompetensförsörjning
Rapport kompetensförsörjning_2018_FSN
Bilaga 1 Kartläggning kompetensgap 2018_FSF
Bilaga 2 Kompetensförsörjningsplan 2018_FSF
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 2018-12-19
Ärende: FSN-2018-1138
Ärende: 05. Kompetensförsörjning - mål, gap och planer 2018.
Vänsterpartiet uppskattar funktionsstödsförvaltningens inställning och arbete med att
förbättra både det kvalitativa och kvantitativa kompetensgapet. Stadsrevisionens
granskning visar även att funktionsstödsnämnden bedöms bedriva en ändamålsenlig
kompetensförsörjning (SR-2018-80).
Vänsterpartiet ser dock fortsatt med oro på kompetensgapet för framför allt
stödassistenter; förvaltningens stödassistenter med hög och mycket hög kompetens
kan inte efter fortbildning få sina tjänster omvandlade till stödpedagoger.
Stödassistenter med hög och mycket hög kompetens behövs tex som stöd för
nyanställda och mindre erfarna kollegor.
Vänsterpartiet önskar även påtala vikten av att rekrytera sektionschefer med rätt
kompetens utifrån det uppstådda och förväntade kompetensgapet.
En yrkesgrupp som inte tas upp är biståndshandläggare, vilka enligt Vänsterpartiets
uppgifter har en stor personalomsättning; på 26 handläggare har 10 sagt upp sig
under 2018. Brister i kompetens inom myndighetsutövande kan leda till att de
personer som ansöker om LSS-insatser får vänta ännu längre tid på att få ett beslut
och verkställande av beslut med minskad livskvalitet samt aktivitets- och
delaktighetsbegränsningar som följd.

Malmö 2018-12-19
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

