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Nämndsbudget 2019 – nämndsmål och målindikatorer

FSN-2019-5
Sammanfattning

Nämndsbudgeten består av budget och mål för verksamheten 2019. Budgetdelen beslutades
på nämndens sammanträde i februari. Detta ärende består av nämndsmål och målindikatorer.
Mål och indikatorer har tidigare diskuterats bland annat på funktionsstödsnämndens internat
den 7 och 8 februari.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner, med bifallna tillägg och korrigeringar, Nämndsbudget
2019 - nämndsmål och målindikatorer.
Yrkanden

Gharib Aly (M) yrkar på att nämnden under målområde 2 - En stad för näringsliv och
arbete - ska lägga till ett åtagande om ”att utveckla processen för att uppfylla målindikatorn
om antalet anställningar som funktionsstödsförvaltningen tillhandahåller och förmedlar till
personer inom daglig verksamhet.”
Gharib Aly (M) yrkar på att nämnden under målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor under målindikator "Sjukfrånvaro" ska ändra målvärdet från 7,3% till 7,0%.
Nils Karlsson (MP) yrkar på att nämnden under målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad under målindikator "Andel miljömärkta varor" ska ändra målvärdet från 55% till 70%.
Nils Karlsson (MP) yrkar på att nämnden under målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad under målindikator "Andel kemikalier som är miljömärkta" ska ändra målvärdet från 70% till
80%.
Nils Karlsson (MP) yrkar på att nämnden under målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad under målindikator "Antal korta taxiresor (under 4 kilometer)" ska ändra målsättningen från
15% till 20% och att målvärdet korrigeras i enlighet med denna förändring.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under målområde 9 - En stad med bra
arbetsvillkor - ska lägga till målindikatorn "Antal ofrivilligt deltidsanställda" med målvärdet
"0" och nämnden lägger till följande planeringskommentar:
"Medarbetare som önskar utökad tjänstgöringsgrad anmäler detta via en blankett. Indikatorn avser antal
medarbetare som lämnat önskemål via blanketten. Respektive enhet och avdelning som har ofrivilligt
deltidsanställda jobbar med frågan med stöd av HR-avdelningen"
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under målområde 9 - En stad med bra
arbetsvillkor - ska lägga till målindikatorn "Andel timavlönade timmar" med målvärdet "högst
10%" och att nämnden lägger till följande planeringskommentar:
"Statistik kring andelen timavlönade i varje verksamhet tas fram varje månad och analyseras vid
uppföljningsmöten. Indikatorn följs upp vid delårsrapport och årsanalys."
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Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att nämnden under målområde 6 - En trygg stad ska lägga till en målindikator gällande transporten av personal i olika utsatta område i staden,
detta då att cykla runt i vissa områden som inte ens posten vill dela ut i post i kan kännas
väldigt osäkert. För att öka trygghetskänslan bör personal få åka tjänsteresa. På andra mindre
utsatta område kan effektiviteten ökas, genom att använda elcykel i stället för vanlig cykel.
Roko Kursar (L) yrkar avslag på Persson Ekströms (SD) föreslagna tillägg under målområde
6 - En trygg stad.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att nämnden under målområde 9 - En stad med bra
arbetsvillkor - ska lägga till en målindikator gällande att personalen bör vara mer delaktig i att
lägga sitt schema. Att vara delaktig i detta och styra upp både sitt liv och sin arbetstid gynnar
på sikt och kan hjälpa till att skapa balans i livet för den enskilda. Detta kan inverka positivt
på sjukfrånvaron.
Roko Kursar (L) yrkar avslag på Persson Ekströms (SD) föreslagna tillägg under
målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns nio (9) föreslagna tillägg och korrigeringar till Nämndsbudget
2019 - nämndsmål och målindikatorer.
Ordförande föreslår en beslutsgång där förslagen hanteras var för sig och där nämnden tar
ställning till om man ska bifalla eller avslå de olika förslagen. Nämnden godkänner den
föreslagna beslutsgången.
Efter att ha prövat samtliga förslag finner ordförande att nämnden:
• Bifaller Alys (M) förslag om ett ytterligare åtagande under målområde 2 - En ekologiskt
hållbar stad - "att utveckla processen för att uppfylla målindikatorn om antalet anställningar
som funktionsstödsförvaltningen tillhandahåller och förmedlar till personer inom daglig
verksamhet".
• Bifaller Alys (M) förslag under målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor - om att ändra
målvärdet för "Sjukfrånvaro" från 7,3% till 7,0%
• Bifaller Karlssons (MP) förslag under målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad - om att
ändra målvärdet för "Andel miljömärkta varor" från 55% till 70%
• Bifaller Karlssons (MP) förslag under målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad - om att
ändra målvärdet för "Andel kemikalier som är miljömärkta" från 70% till 80%
• Bifaller Karlssons (MP) förslag under målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad - om att
ändra målsättningen för "Antal korta taxiresor (under 4 kilometer)" från 15% till 20% och att
målvärdet korrigeras i enlighet med denna förändring.
• Bifaller Carin Gustafsson (V) förslag under målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor om att lägga till en målindikator kring "Antal ofrivilligt deltidsanställda" inklusive
föreslaget målvärde och planeringskommentar.
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• Bifaller Carin Gustafsson (V) förslag under målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor om att lägga till en målindikator kring "Andel timavlönade timmar" inklusive föreslaget
målvärde och planeringskommentar.
• Avslår Lisbeth Persson Ekström (SD) förslag under målområde 6 - En trygg stad - om
en målindikator gällande transporten av personal i olika utsatta område i staden.
• Avslår Lisbeth Persson Ekström (SD) förslag under målområde 9 - En stad med bra
arbetsvillkor - om en målindikator gällande att personalen bör vara mer delaktig i att lägga sitt
schema.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att lämna in ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 14)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20190322
Ärende: 14: FSN-2019-5

Nämndsbudget 2019 - Nämndsmål och indikatorer
Vi Sverigedemokrater anser att ett ytterligare tydliggörande behövs till dessa mål.
Gällande område 6. Här vill vi införa som målindikator följande:
Vi anser detta ska omfatta transporten av personal i olika utsatta område i staden. Att
cykla runt i vissa områden som inte ens Posten vill dela ut i post i, kan kännas väldigt
osäkert. För att öka trygghetskänslan bör personal få åka tjänsteresa. På andra
mindre utsatta område kan effektiviteten ökas, genom att använda elcykel i stället för
vanlig cykel.
Gällande område 9. Här vill vi införa som målindikator följande:
Vi anser vi att personalen bör vara mer delaktig i att lägga sitt schema. Att vara delaktig i detta och styra upp både sitt liv och sin arbetstid gynnar på sikt och kan hjälpa
till att skapa balans i livet för den enskilda. Detta kan inverka positivt på sjukfrånvaron.
Vi Sverigedemokrater yrkade på ovanstående men då det inte bifölls vill vi ändå
lämna vår åsikt på detta vis. Detta vill vi för att påvisa och understryka att vi önskar
att de anställda i staden ska känna trygghet i att vara anställda i just Malmö stad.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)

