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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

§145

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

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

Eva-Christine Winqvist (M)

…………………………………
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Information kring resultatet av medarbetarenkäten

FSN-2018-1189
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.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)

Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 2018-12-19
Ärende: FSN-2018-1189
Ärende: 06. Information kring medarbetarenkäten
Vänsterpartiet anser att underlaget som presenterades för funktionsstödsnämndens
ledamöter inför sammanträdet var bristfälligt. Den information som presenterades på
sittande möte borde ha funnits med i handlingarna för att kunna möjliggöra en politisk
analys i förväg. Vänsterpartiet saknar även information från medarbetarenkäten
uppdelad på funktionsstödsförvaltningens fyra avdelningar.
Vänsterpartiet ser med oro på de försämrade resultaten och den minskade
svarsfrekvensen. Vi ser att funktionsstödsförvaltningen har medarbetare som gillar
sina jobb, är lojala och känner att deras jobb är meningsfullt men de ogillar sina
arbetsvillkor. Detta är en bild som delas av fackliga företrädare som även har lyft att
det råder en tysthetskultur och ett top-down-ledarskap med bristande uppföljning av
beslut inom funktionsstödsförvaltningen. Det finns exempel på hur fackliga
företrädare har fått höra att de kan få utföra sina förtroendeuppdrag om det finns tid
när det är arbetsgivarens skyldighet att se till att den tiden finns. Detta finner
Vänsterpartiet naturligtvis oacceptabelt.
Det är även mycket skrämmande att 4% av förvaltningens medarbetare under de
senaste 12 månaderna har upplevt sig utsatt för diskriminering på sin arbetsplats och
det systematiska kvalitetsarbetet med antidiskriminering aldrig får glömmas bort eller
tas för givet.

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

