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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-16 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Urban Funck (HR-chef)
Veronica Billsten (HR-konsult)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Stefan Claesson (SD)

Justeringen

2019-12-18
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Information kring resultatet av Malmö stads medarbetarenkät
2019

FSN-2019-2550
Sammanfattning

Malmö stad genomför årligen en kommungemensam medarbetarenkät. Syftet är att ge
underlag för utveckling och styrning av verksamheten. Medarbetarenkäten genomförs i
oktober varje år och fokuserar på medarbetarengagemang utifrån SKL:s koncept Hållbart
medarbetarengagemang (HME). Medarbetarengagemang är en av de viktigaste
förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i personaltäta
organisationer som en kommun. HME mäter medarbetarnas motivation och förutsättningar
att kunna göra sitt bästa för organisationen och chefernas förmåga att ta tillvara på
medarbetarnas engagemang. Enkäten innehåller även förvaltningsspecifika frågor, i
funktionsstödsförvaltningens fall handlar dessa bland annat om upplevelsen av diskriminering
och trakasserier.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 16)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 17)
Ajournering
Efter ärendet avbröts (ajournerades) ärendet i fem minuter.
Beslutsunderlag



Presentation av resultat i Malmö stads medarbetarenkät

Paragrafen är justerad

Bilaga 16 (FSN 2019-12-16 §178)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20191216
Ärende: FSN-2019-2550
Moderaterna och Centerpartiet menar inte att analysera något resultat men noterar särskilt att
56 medarbetare upplevt diskriminering från arbetsgivaren vilket är anmärkningsvärt utifrån att
vårt huvudsakliga uppdrag berör just en av diskrimineringsgrunderna. Värt att belysa är därför
även att sju personer upplever sig diskriminerade på grund av funktionsnedsättning vilket
självklart är uppseendeväckande inom Funktionsstödsnämndens verksamheter. 102
medarbetare har upplevt trakasserier och bland dem utgör grunden för tio individer
funktionsnedsättning. 80% av dessa trakasserier besvaras komma från kollegor och 16% av en
chef.
Noterbart är även att de individer som svarar att de tillhör annat kön tycks ha försämrat
förtroende/upplevelse av oss som arbetsgivare på alla plan vilket är alarmerande.
Vår förhoppning är att resultaten avseende diskriminering och trakasserier från chefer och
kollegor lyfts upp i målarbetet och att vi tar krafttag för att förbättra arbetsmiljön och
tryggheten för vår personal. Inom ramen för det systematiska arbetet mot diskriminering och
trakasserier är det av särskild relevans att personalen är trygg i organisationen och har
kunskap om vikten att rapportera så att de är delaktiga i det förebyggande arbetet. En
välmående personal medför ökad kvalitet i våra verksamheter.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-12-16
Ärende: FSN-2019-2550
Ärende: 14. Information kring resultatet av Malmö stads medarbetarenkät 2019
Vänsterpartiet har tagit del av resultaten från funktionsstödsförvaltningens medarbetare
och önskar påtala några saker:
1. Upplevelsen av diskriminering och den mycket oroväckande trenden att personer som
definierar sig som ”annat kön” har genomgående lägre resultat på HME och en sänkning
ses från föregående år.
2. Brister i vetenskaplighet i rapporten. Utan att veta huruvida det föreligger statistiskt
signifikanta skillnader i rapporterad data görs analyser svårtolkade och mer av en
”fingervisning” som likväl skulle kunna visa på positiva som negativa förändringar.
Vänsterpartiet ser fram emot att följa det arbete som
funktionsstödsförvaltningen tillsammans med fackförbunden gör för att arbeta
vidare med HME-resultaten.
Malmö 2019-12-16
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

