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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
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Uppföljning kring arbetsmiljön med anledning av åtgärdsplan för ekonomi i
balans

FSN-2018-322
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 oktober 2017, i samband med
godkännande av förvaltningens Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2017/2018, att även ge
funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att varannan månad återkomma till nämnden med en
rapport om hur åtgärdsplanen påverkar arbetsmiljön, våra medarbetare och brukare.

Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av sjukfrånvarostatisk med anledning
av åtgärdsplan för ekonomi i balans.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 181219 - Uppföljning arbetsmiljö
Sjukfrånvarostatistik (september - oktober 2018)

Bilaga 4 - FSN 181219 §146
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 2018-12-19
Ärende: FSN-2018-322
Ärende: 07. Uppföljning kring arbetsmiljö med anledning av åtgärdsplan för ekonomi i
balans
I uppdraget till förvaltningen ingår att varannan månad återkomma till
funktionsstödsnämnden med en rapport om hur åtgärdsplanen påverkar arbetsmiljön,
våra medarbetare och brukare. Förutom det faktum att åtgärdsplanens effekter inte
alls rapporterats varannan månad till funktionsstödsnämnden vill Vänsterpartiet
påpeka att sjukfrånvaro inte behöver säga särskilt mycket om hur arbetsmiljön är för
förvaltningens medarbetare. Inte heller vid sammanträdet 180829 (eller 180425 för
den delen) rapporterades annat är sjukfrånvaro (FSN-2018-322).
Vänsterpartiet efterfrågar utöver sjukfrånvarostatistik mer information om
personalomsättning, vakanser, och hur personalen upplever arbetsbelastningen för
att kunna göra politiska analyser och prioriteringar
Vänsterpartiet vill även kraftigt påtala vikten av förbättrad information om och
uppföljning av hur brukarna har upplevt effekterna av åtgärdsplanen och är en del i
förvaltningens uppdrag att rapportera till nämnden (171023 § 83 FSN-2017-647).

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

