1

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-22 kl. 09:00-13:00

Plats

Fänriksgatan

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Elin Kramer (S)
Margareta Håkansson (M) ersätter Sapko Sinani (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Personalföreträdare (Kommunal)
Personalföreträdare (SACO)
Personalföreträdare (Vision)
Christina Ekdahl (personalföreträdare SACO)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Catharina Edgren (HR-konsult)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)
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Sjukfrånvarostatistik 2018

FSN-2019-85
Sammanfattning

Föreliggande ärende är en redovisning och analys av sjukfrånvarostatistik för helår 2018 samt
av vilka åtgärder som genomförts under året i syfte att minska frånvaron. Eftersom
funktionsstödsförvaltningen bildades den 1 maj 2017 saknas motsvarande siffror för helår
2017. Jämförelse har därför skett för perioden maj – december.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av sjukfrånvarostatistik 2018.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Margareta Håkansson
(M) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 11)
Carin Gustafsson (V) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 12)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Sjukfrånvarostatistik 2018
Sjukfrånvaroanalys 2018
Handlingsplan minskad sjukfrånvaro 2018-2019
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2019-03-22
Ärende: FSN 2019-85: Sjukfrånvarostatistik 2018
Moderaterna önskar att förvaltningen tar fram sjukfrånvarostatistik fördelat per arbetsplats för
att tydligare fånga upp orsaker till förändringar i statistik och således personalens mående. För
att kunna följa statistiken och jämföra mellan år vill Moderaterna inte ersätta nuvarande
förfarande utan enbart komplettera befintlig statistik med en fördjupad bild.
Moderaterna tror inte att sjukdom och arbetsskador huvudsakligen är kopplade till särskild
yrkeskategori utan övervägande till arbetsmiljö. Utifrån detta menar vi att en fördjupad bild är
av relevans vad gäller åtgärder för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och minska
sjukfrånvaron. Vi är medvetna om att siffrorna från små enheter kan vara låga och inte anses
statistiskt representativa men eftersom kvalitet och arbetsmiljö går under nämndens ansvar
behövs också en transparens och en medvetenhet kring hur personalen mår på vardera enhet.
Detta är väsentligt både vad gäller höga och låga sjukfrånvarosiffror för att nämnden ska
kunna ta relevanta beslut, prioritera och planera målarbete och för förvaltningen i arbetet med
att sätta in snabba och effektiva åtgärder för att förbättra medarbetarnas tillvaro samt kunna
sprida det systematiska arbetsmiljöarbete som fungerar. En funktionsstödsförvaltning med
välmående personal kommer också bidra med högre kvalitet för malmöborna i våra
verksamheter.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-85
Ärende: 11. Sjukfrånvarostatistik 2018
2018 är funktionsstödsnämndens första hela kalenderår som sjukfrånvarostatistik kan
redovisas. Vänsterpartiet uppskattar att ha fått ta del av den analys som har gjorts.
Vänsterpartiet ser med fortsatt oro på att sjukfrånvaron inom funktionsstödsförvaltningen
ligger över den genomsnittliga sjukfrånvaron i Malmö Stad. Rapporten inleds med
”Funktionsstödsförvaltningens verksamheter har traditionellt en hög sjukfrånvaro…” och
Vänsterpartiet vill varna för att ett sådant språkbruk kan ses som normerande när
ambitionen är skapa en lägre sjukfrånvaro. Att ett arbete inom LSS per definition skulle leda
till högre sjukfrånvaro tror inte Vänsterpartiet på, det är på förutsättningarna på
arbetsplatserna, och inte själva yrket i sig, som fokus bör ligga. Som en av Kommunals
företrädare ofta säger; ”Vi älskar våra arbeten, men inte våra arbetsvillkor”.
Vänsterpartiet önskar igen framhålla att handlingsplanen för minskad sjukfrånvaro till stor
del handlar om förebyggande arbete av psykosocial art. Vänsterpartiet önskar framföra oro
kring att fysiska skador såsom att utsättas för många tillbud och/eller få arbetsskada på sikt
kan leda till psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.
Malmö 2019-03-22
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

