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Sammanfattning
Funktionsstödsnämndens verksamhet styrs av LSS-lagstiftningens och socialtjänstlagens intentioner samt
de politiska målen i Malmö stad. Verksamheten präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp för
nämndens målgrupper samt god service och beaktar ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.
Nämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättningar, fysiska, psykiska eller intellektuella ska ha
inflytande över sina liv och vara delaktiga i samhället utifrån sina förutsättningar. Förändringar i omvärlden, utvecklingstrender på global nivå samt nya lagar eller myndighetsbeslut är faktorer som påverkar
nämndens verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt.
Nämnden beslutade för budgetåret 2019 om tio nämndsmål. Uppföljningen i samband med årsanalysen
visar att sex av tio mål uppnåtts under året och fyra har delvis uppnåtts.
Årets resultat för funktionsstödsnämnden i sin helhet blev ett överskott om 2 164 tkr.
För några av nämndens verksamheter blev utfallet för 2019 en negativ budgetavvikelse, vilket balanseras
av överskott inom andra verksamheter.
För att kunna garantera patientsäkerheten krävs det att vakanta tjänster inom sjuksköterskeorganisationen
tillsätts oavsett tillgång till legitimerad arbetskraft på arbetsmarknaden. Tillsättning av vakanta tjänster med
inhyrd personal från bemanningsföretag medför utökade kostnader och resulterar i en negativ budgetavvikelse för året.
LSS-boendena redovisar en negativ budgetavvikelse för året, vilket kan härledas till extra personalresurser
till följd av ett ökat vårdbehov hos målgruppen.
Behovet av LSS-boende har under 2019 mötts av en ökning av externa platser LSS. Syftet är att minska
den negativa effekt som försenad start av nya boenden kan ha när det gäller antalet personer som väntar
på en plats i gruppbostad. Behovet av 18 externa platser i snitt per månad i stället för budgeterade 15 resulterar i en negativ budgetavvikelse.
Den positiva budgetavvikelsen till följd av försenad LSS utbyggnad och budgeterade medel för oförutsedda kostnader balanserar underskottet på årsbasis.
Förvaltningen arbetar löpande med att effektivisera verksamheten, dels utifrån perspektivet att möta förändrade brukarbehov och för att höja kvalitén i verksamheten men även för att frigöra resurser för att finansiera utveckling av verksamheten samt framtida satsningar.
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Mål
Förklaring av bedömning och värden
Bedömning av måluppfyllelse görs enligt nedan:
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet har uppnåtts under året
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet har delvis uppnåtts under året
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet inte har uppnåtts under året
Uppföljningen kan ännu inte göras, på grund av att det inte finns tillgänglig data.
Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar könsuppdelade mått där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Värden utan parentes visar totala värdet.

Översikt nämndsmål
Målområde

Nämndsmål/bolagsmål

Målområde 1 – En ung, global och modern stad

Funktionsstödsnämndens verksamheter ska främja
inkludering och arbeta med förebyggande och innovativa insatser för goda, jämställda och jämlika levnadsvillkor genom hela livet.

Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete

Funktionsstödsnämnden ska stärka målgruppernas
möjlighet till arbetsmarknadsanknytning och verka för en
utvecklande och meningsfull sysselsättning.

Målområde 3 – En stad för barn och unga

Funktionsstödsnämnden ska främja goda och jämlika
uppväxtvillkor för barn där insatserna ska genomsyras av
ett barnrättsperspektiv, där varje barn ges möjlighet och
stöd att utöva sina rättigheter.

Målområde 4 – En öppen stad

Funktionsstödsnämnden ska ha öppna och inkluderande arbetsplatser som aktivt arbetar med normer och
värderingar för att främja en jämställd, jämlik och tillgänglig service till nämndens målgrupper. Nämnden ska
arbeta aktivt mot fördomar och diskriminering.

Målområde 5 – En jämlik stad

Funktionsstödsnämnden ska skapa och stärka förutsättningar för individens självbestämmande och delaktighet för jämlika levnadsvillkor och god livskvalitet.

Målområde 6 – En trygg stad

Funktionsstödsnämnden ska verka för att öka tryggheten bland nämndens målgrupper - i hemmet, på arbetsplatsen samt i stadens offentliga rum.

Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad

Funktionsstödsnämndens målgrupper ska ha en meningsfull vardag med ett fritids- och kulturliv som utgår
från brukarens individuella intressen.

Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad

Funktionsstödsnämndens målgrupper ska ha tillgång
till bostäder som främjar god livskvalitet. Nämnden ska
verka för ökad tillgänglighet i stadens offentliga rum.
Funktionsstödsnämndens verksamheter ska präglas
av hållbarhet och gröna val för att minska klimatpåverkan
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Målområde

Nämndsmål/bolagsmål
och främja en hälsosam och miljövänlig vardag för brukarna.

Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor

Funktionsstödsnämndens medarbetare ska, för brukarnas bästa, ges förutsättningar i form av trygga anställningar, goda arbetsvillkor och rätt kompetens.

Målområde 1 – En ung, global och modern stad
Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala
och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.
Funktionsstödsnämndens mål fokuserar på inkludering och goda, jämställda och jämlika levnadsvillkor
och bemöter på så sätt utmaningar som finns för personer med funktionsnedsättning i samhället. Målet
bidrar till kommunfullmäktigemålets ambition om att främja en jämlik och hållbar stad för alla Malmöbor
samt minska skillnader i hälsa mellan olika grupper. Funktionsstödsnämnden har fler nämndsmål som bidrar till kommunfullmäktigemålet, exempelvis de nämndsmål som är kopplade till kommunfullmäktiges
målområden 4, 5 och 8.
Fullständigt och faktiskt deltagande samt inkludering i samhället är rättigheter för alla människor. Trots
det visar forskning att personer med funktionsnedsättning fortfarande har betydligt sämre levnadsvillkor,
hälsa och delaktighet jämfört med den övriga befolkningen. Enligt FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning har personer med funktionsnedsättning rätt till bästa möjliga hälsa och
ska inte diskrimineras. Enligt Folkhälsomyndigheten har dock personer med funktionsnedsättning generellt sämre hälsa än personer utan funktionsnedsättning. Genom arbetet för goda samverkansformer, innovativa arbetssätt och en helhetssyn bidrar nämnden till en mer hållbar livssituation för de målgrupper
som finns inom nämndens verksamhetsområden och därmed till uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet. Arbete sker även i nämndens verksamheter för att genom information, kunskap och teamsamverkan
främja fysisk och psykisk hälsa.
Nämndens målsättning har i år ett större fokus på hälsa och förebyggande arbete än tidigare, vilket har bidragit till positiva effekter inom målområdet. Jämlik hälsa är en förutsättning för goda levnadsvillkor och
för att främja brukarens hälsa arbetar nämnden bland annat med att stärka medarbetarnas kompetens
inom området. Det pågår också arbete för att stärka samarbetet med Region Skåne och Malmö Universitet, både kring forskning och utbildningar.
Nämndsmål/bolagsmål:
Funktionsstödsnämndens verksamheter ska främja inkludering och arbeta med förebyggande och
innovativa insatser för goda, jämställda och jämlika levnadsvillkor genom hela livet.
Hur gick det?
Av de tre indikatorerna är två uppnådda och den tredje är inte genomförd. Samtliga åtaganden för året är
uppnådda.
Funktionsstödsnämnden har även mål inom andra målområden som bidrar till detta nämndsmål, exempelvis bidrar utvecklingen och implementeringen av digitala lösningar inom målområde 5 till målsättningen
om en innovativ organisation.
Utifrån insatserna som genomförts under året tillsammans med resultaten på indikatorerna bedömer
funktionsstödsnämnden att målsättningen för året är uppnådd.
Varför blev det så?
Genom nämndsmålet har nämndens verksamheter kraftsamlat kring förebyggande arbete, vilket har resulterat i en förändrad organisationsstruktur och nya arbetssätt. Att utveckla strukturen för förebyggande och
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främjande insatser är ett långsiktigt arbete som kommer att byggas upp tillsammans med verksamheterna,
och utgå från de behov som finns kombinerat med specialistkompetensen från samordnande stödfunktioner. Initialt är nämndens sammanhållna förbyggande arbete avgränsat till det hälsofrämjande arbetet. Effekterna av det förebyggande arbetet i förhållande till levnadsvillkor är för tidigt att uttala sig om, men förväntas bidra till bibehållen eller förbättrad hälsa hos brukarna.
Den nya teamsamverkan, som är ett stärkt samarbete mellan hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL)
och verksamheterna, ska främja fysisk och psykisk hälsa hos brukarna. Arbetet med teambaserat arbetssätt
och teamsamverkan inom HSL-området har utvecklats under året. De långsiktiga effekterna av det teambaserade arbetssättet förväntas bidra till ökad patient/brukarsäkerhet, det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt en helhetssyn. Upplevelsen är att arbetssättet är positivt för samarbetet och samsynen
och att strukturen blivit bättre kring HSL-uppdraget i verksamheterna. Utmaningar kvarstår dock i att en
del av teamen har svårt att få HSL-personalens, och särskilt sjuksköterskornas, tid att räcka till.
Förebyggande arbete sker även genom ett återhämtningsinriktat förhållningssätt inom socialpsykiatrin och
genom att stärka och stötta anhöriga. Ett samarbete med arbetsmarknads- och socialnämnden har startat
under året, där utbildning i återhämtning har genomförts och kommer fortsätta i större omfattning under
2020 med syftet att nå en ökad samsyn inom socialpsykiatrin i Malmö stad. Samverkan med olika aktörer
runt individen är viktiga faktorer, där den ökade samverkan med bland annat psykiatrin har god påverkan
på målsättningen om goda levnadsvillkor.
Upplevelsen av välbefinnande och trivsel är en viktig indikator på hur brukare upplever sina levnadsvillkor. Det har skett en positiv förflyttning inom detta område jämfört med resultaten i brukarundersökningen från 2017. En något större andel kvinnor än män har svarat positivt. Analys av resultaten i brukarundersökningen 2019 genomförs i början av 2020.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
I bedömningen av indikatorn avseende teamsamverkan för jämlik hälsa identifierades ett kompetensbehov
hos medarbetare och chefer. En planering för kompetensutvecklande insatser har påbörjats och kommer
att bidra till den långsiktiga målsättningen för det teambaserade arbetssättet.
Ett prioriterat arbete framåt är även att fortsätta rekrytera sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att säkerställa uppbyggnaden av HSL-organisationen.
Målindikator
Upplevelse av välbefinnande och trivsel

Utfall

Målvärde

73%

minst 68%

Kommentar
Indikatorn utgår från två frågeställningar gällande välbefinnande och trivsel. En av frågeställningarna är från nationella
brukarundersökningen som genomförts i LSS-boende personkrets 1 och 2, och en av frågeställningarna är från trygghetsundersökningen som genomförts i LSS-boende personkrets 3 samt boende enligt SoL. Andelen brukare som svarat positivt på frågeställningarna i årets enkäter var 73,4%. Könsuppdelad statistik per frågeställning redovisas endast i
den nationella brukarundersökningen. I frågeställningen trivs du hemma har 72,2% av kvinnorna svarat positivt jämfört
med 70,6% av männen. I trygghetsundersökningen uppgav 79,0% att de är nöjda med att bo som de gör.
Svarsfrekvensen i den nationella brukarundersökningen var totalt 51,1%, och 278 personer har deltagit. Svarsfrekvensen i trygghetsundersökningen var 48,0% och 121 personer har deltagit.
Kvalitativ bedömning av effekterna av teamsamverkan för jämlik hälsa

Uppnådd

Kommentar
Arbetet med att införa teambaserat arbetssätt har under året genomförts som planerat. Uppföljning av både HSLteam och verksamhetsteam har skett i form av intervjuer och enkät med fokus på delaktighet, användande av beslutad agenda utifrån patientens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser samt av teamets förslag på utveckling och förbättring av arbetet. Justering av arbetsformer och samsyn samt delaktighet kring teamets arbete har skett utifrån resultaten av enkät och intervjuer. En planering för kompetensutvecklande insatser för medarbetare och chefer har påbörjats och kommer att bidra till arbetet långsiktigt.
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Målindikator

Utfall

Målvärde

Indikator avseende förebyggande arbete

Kommentar
Planen var att denna indikator skulle utvecklas under 2019, detta har inte gjorts eftersom arbetet fortfarande är i en
uppstartsfas. Fokus under året har varit att skapa strukturer för förvaltningens förebyggande arbete. Arbetet beskrivs
under åtagande Staben ska bidra till att utveckla strukturen för ett sammanhållet förebyggande arbete.

Åtagande
Staben ska bidra till att utveckla strukturen för ett sammanhållet förebyggande arbete. (Funktionsstödsnämnden)

Kommentar
Enheten för främjande och förebyggande arbete organiserades under året inom strategiska avdelningen med det
främsta uppdraget att just bidra till och utveckla strukturen för förvaltningens förebyggande och främjande arbete.
Att utveckla strukturen för förebyggande och främjande insatser är ett långsiktigt arbete som kommer att byggas upp
tillsammans med verksamheterna, och utgå från de behov som finns kombinerat med specialistkompetensen från
samordnande stödfunktioner. Enheten har tillsammans med hälso-och sjukvårdsenheten fått i uppdrag att samordna
förvaltningens hälsofrämjande arbete. Ett utredningsdirektiv är framtaget i syfte att tydliggöra de planerade insatserna. Direktivet är kommunicerat med tillsatt referensgrupp som tillsammans har identifierat möjligheter och hinder
för att utveckla förvaltningens hälsofrämjande arbete. En utvecklingssamordnare med folkhälsovetenskaplig bakgrund kommer under 2020 att samordna och utveckla arbetet i enlighet med framtaget direktiv.
Flertalet insatser har under året utvecklats på enheten inom ramen för åtagandet om att bidra till det förebyggande
och främjande arbetet på förvaltningen. På habiliteringen anordnas bland annat verksamhetsstödet Skaparverkstad
för tydliggörande pedagogik och AKK- Alternativ kompletterande kommunikation, där medarbetare från verksamheterna
kan få stöd och redskap att utveckla det kommunikativa och kognitiva stödet i verksamheten. Enligt utvärderingarna
av verksamhetsstödet har insatsen varit mycket uppskattad. På Habiliteringen har även verksamhetsstödet Rörelse och
hälsa tagits fram. Att ordinera FaR - Fysisk aktivitet på recept är en annan del i arbetet.
Inom ramen för det hälsofrämjande arbetet har förvaltningens anhörigkonsulenter anordnat Hälsocirklar för anhöriga.
Ordinarie anhöriggrupper utgår oftast från den närståendes diagnos, behov och situation, därför är den förväntade
effekten av hälsocirkeln att anhöriga i större utsträckning än tidigare ska kunna flytta fokus från den närstående till sig
själv och den egna hälsan. Detta i syfte att främja hälsa hos anhöriga genom kunskap, inspiration och gemenskap med
andra. Utvärderingarna analyseras löpande och visat på positiva reaktioner från deltagarna som uppger att det bidragit till ny kunskap och inspiration.
Vidare har en förvaltningsövergripande rutin tagits fram gällande agerande vid misstanke om eller upptäckt av missbruk eller beroende hos brukare. Detta till följd av att det i den nationella enhetsundersökningen framkom att förvaltningen till stor del saknar rutiner för arbetet med missbruks- och beroendeproblematik. En implementeringsplan har
tagits fram och innefattar bl.a. genomförande av introduktionsmöten för genomgång av rutinen. Omkring 100 medarbetare och chefer i förvaltningen har medverkat på introduktionsmötena. Vidare planeras för framtagande av en webbutbildning i LärKan för att utveckla ett hållbart arbetssätt med missbruks- och beroendefrågor.
Skapa förutsättningar för goda, jämställda och jämlika levnadsvillkor genom att utveckla samarbetet kring
hälso- och sjukvården internt och externt för att förbättra brukarens fysiska och psykiska hälsa. (Avdelning
LSS-bostäder)

Kommentar
Funktionsstödsnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå för de personer som tillhör målgruppen. Förvaltningen har internt skapat hälso- och sjukvårdsteam där sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut
och fysioterapeut ingår. Varje hälso- och sjukvårdsteam ingår också i ett verksamhetsteam där även sektionschef och
medarbetare från LSS-verksamheten ingår. Det teambaserade arbetssättet ska bidra till bland annat ökad patient/brukarsäkerhet, förebyggande och hälsofrämjande arbete och en helhetssyn.
Inom ett stort antal av avdelningens verksamheter är teamen igång. Återkommande i dessa verksamheter är problemet med att få till möten med alla som är med i teamet och en stor utmaning är att en del av teamen har svårt att få
sjuksköterskornas tid att räcka till. I vissa verksamheter är det även en utmaning att få med arbetsterapeut och fysioterapeut på träffarna. Gemensamt är dock att medarbetarna i de fall möten har kunnat hållas enligt plan är mycket positiva till att arbeta teambaserat då detta förbättrar arbetet kring brukarna. Upplevelsen bland medarbetare är bland
annat att arbetssättet är positivt för samarbetet och samsynen och att strukturen blivit bättre kring hälso- och sjukvårdsuppdraget i verksamheterna. Detta leder till höjd kvalitet i de insatser som nyttjas av brukaren.
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Åtagande
Inom avdelningen pågår även arbete för att utveckla samarbete med psykiatrin. Arbetet bedrivs i olika grupper tillsammans med psykiatrin och arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF), där dialog förs kring bland annat hur
verksamheterna gemensamt ska kunna lösa specifika uppkomna situationer. Frågor som tas upp rör bland annat samarbetet och områden där gränssnittet mellan kommunens och regionens ansvar behöver förtydligas. Arbete har pågått för att ta fram förslag till revidering av den lokala överenskommelsen mellan Region Skåne och Malmö stad, med
fokus på personer med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa samt överenskommelsen för personer
med neuropsykiatrisk problematik. En vinst med ett väl utvecklat samarbete är att nämndens målgrupper får stöd utifrån ett helhetsperspektiv och att risken för att brukare hamnar mellan stolarna minskar.
Säkerställa kontinuerlig implementering av återhämtningsinriktat arbetssätt. Skapa möjlighet till bredare
underlag för verksamhetsutveckling med universitet/högskola. (Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Kommentar
Implementering av återhämtningsinriktat arbetssätt är en aktivitet som sker inom ramen för Malmö stads handlingsplan, Uppdrag psykisk hälsa. Planen upprättas i samarbete med ASF. Samtliga medarbetare inom avdelningen har fått
utbildning i återhämtningsinriktat arbetssätt, dock kvarstår att utbilda biståndshandläggare LSS. För att säkerställa en
hållbar och långsiktig implementering har avdelningens samtliga ledare under hösten genomgått två dagars fortbildning. Materialet från ledardagarna och utvärdering av återhämtningsnätverket har utgjort underlag för fortsatt implementeringsstruktur inom avdelningen. Dialog pågår kring inrättande av ny roll för att förstärka det återhämtningsinriktade
arbetssättet i det brukarnära arbetet.
Det återhämtningsinriktade arbetssättet bidrar till ökad kvalitet för brukarna då medarbetarna arbetar efter samma
mål, får ett gemensamt språk och ett gemensamt förhållningssätt. En viktig del i arbetet med återhämtning är implementering av verktygen WRAP (Wellness Recovery Action Plan och Rehabilitation) och styrkeanalys som ger stöd i att
skapa mening, hopp och framtidstro. Implementeringen behöver få ta tid då det krävs övning och färdighet för att
verktygen ska bli en naturlig del i de vardagliga samtalen. För att personalen ska känna sig trygga med materialet och
få med brukarna i arbetet har de god användning av sina MI-kunskaper (motiverande samtal) och handledning som
pågår i verksamheterna.
Personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning återfinns inom såväl förvaltningen som ASF. För att möjliggöra människors återhämtning är det önskvärt med en samsyn mellan förvaltningarna. Mot bakgrund av detta har det
under året genomförts en pilotsatsning i återhämtningsinriktat arbetssätt för ASF:s medarbetare tillsammans med förvaltningen. Efter utvärdering har ASF beslutat att implementera arbetssättet inom relevanta verksamheter, med start
2020. Under hösten 2018 startade det “Socialpsykiatriska teamet” inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa, som består av
medarbetare från båda förvaltningarna. Respektive medarbetare utför samordnande, rådgivande och konsulterande uppdrag. Teamet verkar även direkt gentemot malmöbor och samarbetspartners. Två medarbetare från förvaltningen har
under året haft kontakt med 69 personer varav 40 ärenden har avslutats, efter samordning, vägledning och/eller operativt arbete. Teamet bedömer att effekten av deras preventiva, samordnade och operativa arbete har lett till att personer har fått rätt form av insatser, färre insatser och ibland inte behövt några insatser alls efter kontakten med teamet.
Avdelning myndighet och socialpsykiatri arrangerade under hösten en återhämtningskonferens. Syftet var att inspirera och sprida kunskap om återhämtning utifrån forskning, erfarenheter från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning och utifrån erfarenheter från professionen kring återhämtningsinriktat arbetssätt. Intresset för konferensen var stort, med 420 deltagare från förvaltningen, ASF, vuxenpsykiatrin, Malmö Universitet, idéburna organisationer och brukare med insatser inom förvaltningen.
Utöver fortsatt implementering av återhämtningsinriktat arbetssätt har avdelningen myndighet och socialpsykiatri
erbjudit åtta utbildningstillfällen i Första hjälpen för psykisk hälsa, där 160 medarbetare i förvaltningen deltagit. Utbildningen lär ut de vanligaste diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda medarbetarna att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Utvärdering visar att medarbetarna är generellt nöjda med
utbildningen och uppger att den har gett ökad kunskap när det gäller att upptäcka psykisk ohälsa. Under 2019 har ett
Malmönätverk för samtliga utbildare i de tre socialförvaltningarna etablerats. Syftet är att utbyta idéer, erfarenheter
och att utveckla samarbetet mellan förvaltningarna kring utbildningarna.
Diskussioner har under året förts med Malmö Universitet om möjligheterna att skapa ett bredare underlag för verksamhetsutveckling.
Genom information, kunskap och teamsamverkan främja fysisk och psykisk hälsa. (Avdelning stöd, hälsa
och daglig verksamhet)

Kommentar
Flertalet verksamheter inom avdelningen har under året arbetat för att genom information, kunskap och teamsamverkan främja fysisk och psykisk hälsa. Verksamheterna har arbetat utifrån en bred definition av hälsa och genomför insatser riktade mot olika delar av både psykisk och fysisk hälsa.
I avdelningens arbete med hälsofrämjande insatser är samarbete viktigt, till exempel mellan HSL-verksamheten och
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Åtagande
andra verksamheter inom avdelningen och förvaltningen. Det finns ett behov av att fortsätta utveckla samarbetet
kring hälso- och sjukvård både internt och externt för att kunna säkra bästa möjliga stöd för brukaren, utan att denne
ska drabbas av ”mellanrum” eller ”glapp” i insatserna. Under året har även en planering för förvaltningens förebyggande och hälsofrämjande arbete påbörjats. Uppdragets syfte är att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete för nämndens målgrupper, detta genom att samordna och utveckla det hälsofrämjande arbetet utifrån verksamheternas behov tillsammans med stödjande verksamheter.
Hälso- och sjukvårdsenheten har utifrån ett preventivt och hälsofrämjande arbetssätt arbetat med att implementera
befintliga riskbedömningsinstrument utifrån patientens behov. Syftet är att användandet av dessa instrument ska
göra skillnad, utifrån ett hälsofrämjande och preventivt arbetssätt, hos den enskilde patienten för att minska risken för
vårdskada. Bedömningsinstrumenten ska framöver ingå i introduktion för ny legitimerad personal. Enheten har också
enligt plan följt upp HSL-team och verksamhetsteam efter indelningen i verksamhetsområden. Detta arbete kommer
att fortsätta under 2020.
Inom enheten för stöd och avlastning har den av Psykiatri Skåne framtagna utbildningen SPiSS, (Suicidprevention i
svensk sjukvård) genomförts. Verksamheten anordnade under hösten en utbildningskväll i ämnet psykisk hälsa, riktad
till medarbetare och anhöriga. Även hälso- och sjukvårdsenheten har anordnat SPiSS-utbildning.
Verksamheterna inom daglig verksamhet och sysselsättning har genomfört ett stort antal insatser för att främja brukarnas psykiska och fysiska hälsa. Som exempel kan ges arbete med aktivitetsbalans, kravanpassning, gruppdynamik
och sexuell hälsa. Samarbeten har genomförts med bland annat dietister och fysioterapeuter. Det är för tidigt att dra
slutsatser om de långsiktiga effekterna, men redan nu ser medarbetare i verksamheterna att en del brukare har ändrat
sin kost på ett sätt som bör vara positivt för hälsan, och några brukare har slutat att röka.
Personlig assistans har påbörjat arbetet med att förbereda sig för att implementera ett hälsohjul, ett arbete som kommer att fortsätta under 2020. Hälsohjulet kommer att innehålla områden såsom kost, motion, sömn och sexuell hälsa.
En planerad aktivitet är kompetensutveckling av dietist rörande kost och sväljsvårigheter. Redan nu arbetar enheten
med samtliga områden, men satsningarna kommer att ha som syfte att höja kvalitén på vissa insatser.

Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete
Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och
ges förutsättningar för självförsörjning.
Deltagande och inkludering i samhället hör till de allmänna principerna i FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Där ingår också individuellt självbestämmande. Vidare är delaktighet i samhällslivet ett övergripande mål i LSS och SoL. Nämnden arbetar mot kommunfullmäktigemålet
genom att systematisera och skapa möjligheter för ökad tillgänglighet och tillgång till arbetsmarknaden,
utveckla samarbetet med aktörer på arbetsmarknaden, stödinsatser och ökning av antalet placeringar av
enskilda platser för personer inom daglig verksamhet. För de personer som saknar sysselsättning är motivationsarbete av stor vikt. Förvaltningen arbetar aktivt för att möjliggöra för brukare inom daglig verksamhet att övergå till lönearbete och i Malmö har övergångar till reguljära arbetsmarknaden skett årligen.
Nämndens målgrupper ska kunna delta aktivt i samhällslivet och känna social och ekonomisk trygghet.
I Malmö stads budget 2019 framgår i inriktningstexten till målområde fem att habiliteringsersättningen för
daglig verksamhet ska höjas samtidigt som inlåsningseffekterna ska genomlysas. Funktionsstödsnämnden
beslutade på sitt sammanträde den 22 mars 2019 (FSN-2019-236) att från och med den 1 maj 2019 höja
habiliteringsersättningen från åtta kronor i timmen till tolv kronor i timmen. En genomlysning av inlåsningseffekterna har gjorts och ärendet behandlades i funktionsstödsnämnden 23 oktober 2019 (FSN2019-2024). I ärendet lyfts att det finns flera faktorer och aktörer som kan påverka etableringen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Situationen på arbetsmarknaden, ekonomiska faktorer och tillgång till stöd utifrån behov är några exempel. Det förekommer också strukturella hinder, diskriminering, negativa attityder och gränser som förhindrar och försvårar etablering på arbetsmarknaden
för personer med funktionsnedsättning. Genomlysningen synliggör att det behöver göras insatser inom
det arbetsmarknadspolitiska området men att det även finns områden där nämnden och andra myndigheter kan utveckla sina processer och samarbeten för att skapa en tydligare väg från daglig verksamhet till
reguljär arbetsmarknad. Utifrån det identifierade behovet har en projektansökan till Finsam tagits fram.
Initialt riktar sig projektet till de brukare inom daglig verksamhet som står närmre arbetsmarknaden.
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Nämndsmål/bolagsmål:
Funktionsstödsnämnden ska stärka målgruppernas möjlighet till arbetsmarknadsanknytning och
verka för en utvecklande och meningsfull sysselsättning.
Hur gick det?
Tre indikatorer är kopplade till målet, ingen av dem är fullständigt uppnådd, men samtliga ligger nära målvärdet. Av tre åtaganden är två uppnådda och ett är delvis uppnått. Utifrån arbetet under året bedöms målet vara uppnått.
Varför blev det så?
Nämndens verksamheter inriktade på sysselsättning arbetar kontinuerligt för att säkerställa aktiviteter som
speglar samhället och utgår från brukarens intressen. Under året har flera insatser genomförts för att utveckla verksamheterna utifrån ett växande, eller förändrat, behov.
Den arbetsinriktade verksamheten Handkraft har sett ett ökat antal deltagare och verksamheten har gett
deltagarrådet inom Handkraft ett uppdrag kring att skapa fler utåtriktade verksamheter. Ett flertal nya
verksamheter har startat, det har dock varit generellt svårt att finna verksamhetsformer med mer direkt
arbetsmarknadsanknytning, vilket kan vara en effekt av arbetsmarknadssituationen i staden som helhet.
Inom daglig verksamhet har det under året genomförts ett arbete med utgångspunkt i framtidens dagliga
verksamhet, där brukares behov och önskemål tillsammans med prognoser är viktiga utgångspunkter. Att
inom Handkraft ge deltagargrupper uppdrag kopplat till inriktning på nya verksamheter, eller som inom
daglig verksamhet ha planeringsdagar tillsammans med brukare, säkerställer att innehållet blir meningsfullt
och utgår från målgruppens behov och önskemål.
Ett prioriterat arbete är att ytterligare underlätta övergångarna mellan daglig verksamhet och reguljär arbetsmarknad. Under året har elva personer avslutat insatsen daglig verksamhet och övergått till lönearbete,
studier eller annan arbetsmarknadsinriktad insats. Flertalet faktorer och aktörer påverkar målgruppens tillgång till arbetsmarknaden. Förvaltningen har tillsammans med Försäkringskassan skickat in en projektansökan till Finsam. Projektet fokuserar på utökad samverkan mellan berörda aktörer i kombination med att
utveckla metoder för ett riktat arbetsförberedande stöd. Vidare fokuserar projektet på möjlighet till förlängt stöd till individ och arbetsgivare vid anställning för att möjliggöra för fler personer att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete och behålla det över tid. Initialt riktar sig projektet till de brukare inom daglig
verksamhet som står närmre arbetsmarknaden. Beslut om ansökan fattas i slutet av januari.
Samarbetet med näringslivet viktigt för att skapa arbetsmarknadsanknytning för brukarna, till exempel genom företagsgrupper. Ett under våren påbörjat samarbete med Clarion hotels har resulterat i att fler brukare erbjuds platser nära reguljära arbetsmarknaden. Detta samarbete blev ett de tre främsta av staden nominerade bidrag som Årets samarbete. Under våren har förvaltningen bjudit in alla praktikanter, deras chefer och handledare inom enskild plats till en gemensam inspirationsträff. Vidare har samverkan ökat mellan daglig verksamhet och boenden och genom detta kan brister och glapp upptäckas mellan olika instanser i brukarens liv och på så sätt kan brukaren stöttas i dessa situationer.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Utfallet är i huvudsak enligt plan. Om projektansökan beviljas kommer ett större utvecklingsarbete att bedrivas under 2020.
Målindikator

Utfall

Målvärde

Antal personer som går från daglig verksamhet till lönearbete,
studier eller annan arbetsinriktad insats

11

minst 12

Kommentar
Totalt 11 personer har avslutat insatsen daglig verksamhet. Av dessa är det en man och en kvinna som gått till studier,
fem personer (en kvinna och fyra män) till Arbetsförmedlingen/ arbetsrehabilitering, fyra personer (tre män och en
kvinna) har gått till lönearbete.
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Målindikator

Utfall

Målvärde

Antal anställningar som funktionsstödsförvaltningen tillhandahåller eller förmedlar till personer inom daglig verksamhet

6

minst 8

Kommentar
Arbetet med att stärka målgruppens möjlighet till arbetsmarknadsanknytning har under året framskridit. Förvaltningen har utrett förutsättningar för att anställning ska kunna ingås utan att konkurrera med företrädesberättigade
medarbetare, vilket medfört att arbetet med anställningar har fördröjts. I oktober 2019 tecknades en lokal överenskommelse mellan förvaltningen och Arbetsförmedlingen, vilket innebär att förutsättningen för att lyckas med anställningar inom ramen för Beredskapsavtalet har ökat markant. En annan aspekt som förvaltningen beaktar är att de personer som bedöms kunna ta arbete på ordinarie arbetsmarknad ska ansöka om att få sin ersättning från Försäkringskassan vilande upp till två år, innan beslut om lönebidrag påbörjas. Detta för att personen inte ska riskera att förlora
sin ersättning.
I nuläget finns fem personer från daglig verksamhet på enskilda platser inom olika avdelningar i förvaltningen. I början
av 2020 kommer trepartsmöten hållas med målsättning att inledningsvis ingå anställning för tre av personerna. Ett
annat fokus har varit på att tillvarata egen erfarenhet av psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning vid såväl utveckling av nya som befintliga verksamheter. I detta har tre (två kvinnor och en man) anställningar med lönebidrag genomförts. Utifrån anställningarna som har ingåtts och är planerade att ingås blir det totalt sex anställningar, vilket medför
att indikatorn delvis är uppnådd.
Antal personer som har daglig verksamhet i form av enskild
plats

76

minst 80

Kommentar
76 personer har enskild plats, varav 25 kvinnor och 51 män. Löpande inventeringar görs i övriga dagliga verksamheter,
i företagsgrupper och caféer för att kunna erbjuda brukare möjligheter att närma sig arbetsmarknaden.

Åtagande
Verka för att skapa meningsfulla aktiviteter för de brukare som varken har daglig verksamhet, lönearbete
eller utbildar sig. (Avdelning LSS-bostäder)

Kommentar
Under 2018 genomfördes en kartläggning för att identifiera hur många brukare som bor i kommunens LSS-bostäder
och som varken har daglig verksamhet, lönearbetar eller utbildar sig. Resultatet var 127 personer. Analyser på enhetsnivå utifrån kartläggningsmaterialet har påbörjats under året. Varje enhet gör djupare analyser utifrån sitt eget
material och avdelningen gör sedan en plan för fortsatt arbete under 2020. Det är därför för tidigt att redan nu mäta
några effekter av arbetet.
Erbjuda ett större utbud av socialpsykiatriska interventioner med arbetsmarknadsanknytning bland annat
genom utökat samarbete med ASF och arbetsförmedlingen. (Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Kommentar
Avdelning myndighet och socialpsykiatri har under året haft ett särskilt fokus på att tillvarata egen erfarenhet av psykisk ohälsa/ psykisk funktionsnedsättning vid såväl utveckling av nya som befintliga verksamheter. Under våren anställdes en informationsassistent med kompetens inom hälsopedagogik och med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. I
uppdraget ingår bland annat att vara kursledare för återhämtningsskolan som riktar sig till personer med psykisk
ohälsa. Återhämtningsskolan har under 2019 genomförts vid fem tillfällen med totalt 41 deltagare och planeras fortgå
under 2020 då utvärderingarna av både kursledare och kursinnehåll har visat ett gott resultat. Kursledarens egen erfarenhet av psykisk ohälsa har också tillvaratagits genom föreläsningar om egen återhämtningsberättelse för medarbetare, chefer och vid återhämtningskonferens arrangerad av avdelningen.
Handkrafts "Deltagarråd" är ett forum för Handkrafts deltagare som möjliggör delaktighet och inflytande på Handkrafts nuvarande och framtida verksamhet. Flera förbättringsförslag och idéer har genomförts. Att verksamheten arbetar så pass aktivt med att tillvarata deltagarnas kompetens och egen erfarenhet medför att allt fler deltagare vill bidra,
vilket gynnar återhämtning och ökad inkludering i samhällslivet. Då antalet deltagare på Handkraft ökat markant under året, från 85 till 109, har ett aktivt samarbete med andra förvaltningar och aktörer etablerats för att möjliggöra fler
utåtriktade verksamheter för att tillgodose behovet av sysselsättning. De utåtriktade verksamheterna bedrivs inom
ramen för Handkraft. Exempel på nystartade grupper är ”Torup trädgårdsgrupp” som sker i samverkan med trädgårdsmästare på Torups slott. En dag i veckan bedrivs verksamhet i slottsträdgården med deltagare och handledare från
Handkraft. Under 2020 kommer verksamheten som bedrivs på Torup att utöka. Ett annat exempel är "Guldkant på
äldreboende" som sker i samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. En dag i veckan bedrivs verksamhet
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Åtagande
på Vishetens äldreboende då deltagare och handledare från Handkraft besöker äldreboende och har social samvaro
med äldre i form av till exempel högläsning, bakning och promenader. Hittills har två deltagare närmat sig arbete
inom äldreomsorgen. Det finns en ömsesidig önskan om att utöka samarbetet. Butik med försäljning av alster från
Handkrafts verkstäder och ateljéer och möbelrenovering, "Gammalt blir nytt", kommer starta så snart lokaler är iordningställda vilket beräknas ske i början av 2020.
Enligt Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är IPS (individual placement
support) den modell som visar högst evidens vid stöd till arbete. I avdelningen arbetar två arbetsspecialister enligt IPSmodellen. En arbetsspecialist tillhör FACT-teamet (flexible assertive community treatment), ett FINSAM-projekt som
innebär att vård- och stödåtgärder samordnas i ett multiprofessionellt team. Syftet är att kunna ge ett bättre allsidigt
och kontinuerligt stöd åt personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Den andra arbetsspecialisten tillhör
Läkemedelsteamet på beroendecentrum som drivs i samverkan med ASF inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa. Arbetsspecialisterna har under året arbetat med framtagandet av en handbok för IPS i Malmö. Syftet är att få en likvärdighet för Malmöbon avseende IPS.
Sedan flera år har avdelningen invalda representanter i ledningsgruppen för Lunds YH-utbildning Consensum – ”Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa” och Eslövs YH-utbildning ”Handledare – Socialpsykiatri”. Representationen möjliggör ett gott inflytande då avdelningen har ett stort rekryteringsbehov.
Vidareutveckla daglig verksamhet utifrån brukarnas individuella behov. (Avdelning stöd, hälsa och daglig
verksamhet)

Kommentar
Förvaltningen arbetar för att personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättningar ska nå lönearbete men det är inte alltid möjligt för alla. För några kan daglig verksamhet vara en start för att nå lönearbete. Enskild
plats inom daglig verksamhet är ett steg mot lönearbete då brukaren är på arbetsplatser där varken uppgifter eller
sammanhang är konstruerade.
Viktiga delar är arbetet med Framtidens dagliga verksamhet och att få brukarna att närma sig lönearbete. Under året
har ett arbete skett för att utveckla verksamheterna så att de kan möta framtidens behov av daglig verksamhet. Arbetet ska leda till att medarbetarna är uppdaterade och aktivt efterfrågar brukarnas önskemål. Detta leder till att brukarens nöjdhet ökar bland annat genom att aktiviteterna som erbjuds är meningsfulla och roliga. Det ökar också känslan
av att vara inkluderad i staden och samhället. Inom daglig verksamhet finns en stor valfrihet att kunna välja och byta
daglig verksamhet efter intresse. Under året har 146 byten genomförts. För att få reda på brukarnas önskemål och behov har flertalet verksamheter planeringsdagar för brukarna gällande aktiviteter och innehåll. Medarbetare har under
året även varit på besök i andra verksamheter och gjort studiebesök i andra kommuner. Besöken har resulterat i insamling av information och konkreta tips och idéer för att kunna ta nästa steg för att möta både nuvarande och framtida behov.
Under de senaste åren kan det i flera verksamheter ses ett utökat utbud av aktiviteter som anpassats efter brukarnas
behov. Kultur, musik och andra kreativa skapande aktiviteter är vanliga återkommande teman. Även natur och utevistelse är en naturlig del i flera verksamheter. Det har visat sig att när arbetet systematiseras och erbjuds aktivt så provar
fler brukare på aktiviteter som medarbetarna inte hade väntat sig. Utbytet mellan olika dagliga verksamheter, ibland
över enhetsgränser, har ökat vilket gynnar brukarna.
En verksamhet har under året arbetat med en utsedd framtidsgrupp där en ”Framtidsvision” har tagits fram för så väl
verksamheten som personkretsen i övrigt. Under hösten startade också nya verksamheter där en miljögrupp och en
hämtservicegrupp knyts geografiskt till en tredje verksamhet, Återbruket, med tillhörande lokal. Detta är ett nytt koncept som förvaltningen tror är ett sätt för att möta framtidens dagliga verksamhet med inriktningen miljö och återvinning.
Ett arbete har påbörjats för att utreda flexibla arbetstider för brukare inom delar av daglig verksamhet. Arbetskonsulenterna undersöker vilka önskemål brukare har gällande tider i daglig verksamhet vid byten. På Kulturhuset Teamus
pågick ett projekt under mars månad, där förlängda öppettider provades till klockan 18.00 ett par dagar i veckan. En
del av brukarna valde att under denna period ändra sina vistelsetider på daglig verksamhet. Hittills har projektet varit
positivt både för medarbetare och brukare då det funnits möjlighet att arbeta med färre brukare åt gången och ge ett
mer individuellt stöd. Det är i dagsläget för tidigt att utläsa vilka långsiktiga effekter flexibla och utökade öppettider
kan innebära. En vinst på lång sikt är troligen att behovet av antalet lokaler kan minska något, dock krävs fler tjänster
för att kunna bemanna för fler brukarplatser. Det har blivit tydligt under året att lokalerna inom daglig verksamhet kan
nyttjas bättre under kvällstid. Dock medför kvällsöppet att förstärkningar behöver göras personalmässigt i de berörda
verksamheter då det genererar fler brukare. Detta skulle innebära en satsning rent ekonomiskt, något som ej är möjligt
inom nuvarande budgetram.
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Målområde 3 – En stad för barn och unga
Kommunfullmäktigemål – Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.
Livsvillkoren för barn med funktionsnedsättning ser många gånger annorlunda ut i förhållande till barn
utan funktionsnedsättning och enligt UNICEF blir barn med funktionsnedsättning oftare diskriminerade
och har sämre tillgång till skolgång, sjukvård, omsorg och rekreation än andra barn. Funktionsstödsnämnden arbetar för att barn i nämndens verksamheter får samma utvecklingsmöjligheter som andra barn i
Malmö och på jämlika villkor kan vara delaktiga i samhällslivet. Fokus i nämndens mål ligger därför på att
varje barn ska ges möjlighet och stöd i att utöva sina rättigheter.
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Funktionsstödsnämnden har under året tagit flera
steg i arbetet med att säkerställa barnkonventionens intentioner och stärka arbetet med barns delaktighet
och inflytande. Kommunikativt och kognitivt stöd är en förutsättning för delaktighet och inflytande, och
under 2019 har nämnden bland annat implementerat kommunikationsverktyg och samtalsmetoder för att
stärka samtalet med barn. Vidare har nämnden arbetat med att integrera ett barnrättsperspektiv i ordinarie
processer och arbetssätt, genom att identifiera utvecklingsområden och en plan för dessa. Flera strukturella förändringar har också genomförts, bland annat har en ny enhet för barnverksamheter startats för att
skapa förutsättningar för att barnrättsperspektivet ska bli tydligare i arbetet med de barn som finns i
nämndens verksamheter.
Funktionsstödsnämnden ingick under 2019 i ett projekt tillsammans med Socialstyrelsen och NKA (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga), som syftar till att utveckla en koordinatorfunktion som ska förbättra samordningen av insatser för barn med funktionsnedsättning och fungera som ett konkretstöd till
föräldrar. Det finns ett behov av ökat stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättningar i verksamheterna, detta stöd är direkt kopplat till barnens tillgång till ett välfungerande stöd och möjligheter att få sina
rättigheter tillgodosedda. Arbetet, som kommer fortsätta de kommande åren, visar redan på en positiv effekt för de familjer som erbjudits stöd.
Nämnden bedömer att de insatser som genomförts har bidragit till trygga och jämlika uppväxtförhållanden och stärkta möjligheter för barn att utveckla sin fulla potential och därigenom till kommunfullmäktiges målsättning.
Nämndsmål/bolagsmål:
Funktionsstödsnämnden ska främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barn där insatserna ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv, där varje barn ges möjlighet och stöd att utöva sina rättigheter.
Hur gick det?
Av tre indikatorer är en inte uppnådd och två saknar målvärde. Ett åtagande är uppnått och ett är delvis
uppnått. Utifrån genomfört och pågående arbete bedömer funktionsstödsnämnden att målsättningen för
året delvis är uppnått.
Varför blev det så?
Nämnden har under året bedrivit ett fortsatt utvecklingsarbete med att stärka barnets perspektiv i verksamheterna, och arbete pågår med att integrera ett barnrättsperspektiv i ordinarie arbetssätt och processer.
Nämnden har haft stöd av barnrättsspecialist i arbetet, som har fokuserat både på verksamhetsspecifika
och gemensamma processer. En effekt av detta arbete är det lett till en tydlig bild av områden där barnets
perspektiv behöver stärkas, och aktiviteter har tagits fram för att säkerställa detta både direkt och på sikt.
Den 1 januari 2019 startade den nya organisationen där korttidsboende och LSS-boende för barn samlades
i en enhet. Arbete pågår för att säkerställa att samtliga medarbetare i enheten har en gemensam kompetens
i barnrättsfrågor och i metoder för samtal och samspel med barn. De effekter som kan utläsas hittills är att
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det samlade greppet rörande barnrättsperspektivet inom den nya organisationen lett till ökad dialog både
mellan verksamheterna i enheten, mellan verksamheterna och myndigheten och med externa aktörer
såsom arbetsmarknads- och socialnämnden, grundskolenämnden och fritidsnämnden. Samarbetet med
arbetsmarknads- och socialnämnden i förhållande till gemensamma processer som rör barn har bidragit till
att fånga upp områden där nämnderna behöver samarbeta. Samarbetet och dialogen nämnderna och verksamheterna emellan bidrar till goda och jämlika uppväxtvillkor genom en ökad helhetssyn.
Myndighetsenhetens arbete med utredningar har lett till ett ökat fokus på barnets perspektiv hos handläggarna, samtidigt lyfts utmaningar i förhållande till barnets möjlighet att komma till tals i utredningsprocessen. Inom enheten har handledning kring barnets bästa i utredningar genomförts under hösten. Insatser
har också gjorts för att utveckla den kommunikativa miljön genom kommunikationsverktyg, och myndigheten och verksamheten samarbetar bland annat kring ett gemensamt bildstöd som ska underlätta förståelsen för både handläggningsprocessen och de olika insatserna.
Under året har en anhörigkoordinator arbetat med att utveckla anhörigstödet kring barn med funktionsnedsättning, bland annat genom enskilda möten med anhöriga till barn i enheten och genom en informationsträff där samtliga anhöriga bjudits in. Samordningen för insatser för barnen och deras familjer som
fått stöd genom anhörigkoordinator har gett direkt effekt för dessa familjer, som också uttryckt detta som
positiva upplevelser.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet går i huvudsak enligt plan, men med koppling till resultaten på indikatorerna finns det fortsatta
utvecklingsbehov gällande kompetens och arbete kring bland annat prövningar av barnets bästa, barns delaktighet och orosanmälningar.
Målindikator

Utfall

Målvärde

Andel utredningar enligt 9§3 – 9§8 LSS och SoL där prövning av
barnets bästa framgår

69,5%

100%

Kommentar
Efter granskning av 36 utredningar gällande 9§3-9§8, för barn 0-18 år, under november månad är resultatet följande:
I frågan om barnet kom till tals skedde detta i 10 av 36 utredningar vilket motsvarar 27 %. I frågan om hur många av
utredningarna där barnets perspektiv har beaktats är resultatet 30 av 36 utredningar vilket motsvarar 83 %. Genomsnittsvärde på frågan om barnets bästa kommit i främsta rummet motsvarar 69,5 %. Samma mätning som gjordes under våren 2019 visade på lägre siffror, det har därmed skett en förflyttning under året.
Vad granskningsgruppen kan se beror stora delar av att barn inte kommer till tals på grund av kommunikationssvårigheter, att medarbetarna inte pratar med barnet om relevanta frågor för den sökta insatsen eller att barnet har utmanande beteenden. I vissa fall har det missats på grund av att handläggarna använt sig av information från en gammal
utredning eller helt enkelt inte haft det med. Under hösten har myndigheten haft handledning av barnrättsspecialist
för att jobba med dessa utmaningar och på ett tydligare sätt integrera barnets bästa i utredningarnas bedömning.
Detta arbete kommer att fortlöpa under 2020. Ambitionen är att siffrorna och kvalitén på utredningarna ska öka under
2020 genom den fortsatta satsningen inom området.
Anhörigas upplevelse av stöd

Delvis uppnådd

Kommentar
Indikatorn avser anhörigas upplevelse av stöd inom ramen för projektet med Socialstyrelsen och NKA. Anhörigkoordinator är anställd sedan maj 2019 på 50 %. Information om anhörigkoordinatorns uppdrag har gått ut till familjer vars
barn är beviljade insatserna korttidsvistelse eller barnboende. Detta rör sig om cirka 80 familjer. Cirka fem familjer uttryckte då ett behov av stöd, av varierande omfattning. Vid en informationsträff närvarade cirka 12 anhöriga. Ytterligare fem familjer fick kompletterande information via telefon men valde sedan att insats i form av anhörigkoordinator
inte var nödvändig. Anhörigkoordinatorn har sammanlagt träffat ett tiotal familjer och insatserna har varit varierande
beroende på familjens behov av stöd. Anhörigkoordinatorn har för tillfället (slutet av december) pågående kontakt
med tre familjer.
Uppföljning av genomförda insatser och anhörigas upplevelse av stöd har skett i de samtal som anhörigkoordinatorn
och den anhöriga haft. Där har den anhöriga spontant kunnat uttrycka hur de upplever mötena med anhörigkoordinatorn och det stöd som den anhöriga har fått/får. Dock är det för tidigt att analysera resultaten av hur anhöriga har upp-
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Målindikator

Utfall

Målvärde

levt stödet ifrån anhörigkoordinatorn. Detta kommer tidigast att kunna ske under andra halvan av 2020, med anledning av att arbetet startades upp efter sommaren.
En fundering som har dykt upp under året är att det eventuellt vore av vikt att även erbjuda stödet till ytterligare en
målgrupp, nämligen anhöriga till barn som har insatserna ledsagare, avlösare eller personlig assistans. Eftersom Socialstyrelsens formulering lyder “Koordinatorsstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning” så skulle detta
falla inom ramen för projektet.
Barns upplevelse av delaktighet

Kommentar
Planen var att denna indikator skulle utvecklas under 2019, och att en metod för att följa barns delaktighet skulle tas
fram. En specifik metod och indikator för att följa barns upplevelse av delaktighet har inte tagits fram under året, utan
fokus har varit på att utveckla den kommunikativa miljön utifrån respektive barns behov och sätt att kommunicera,
vilket är en förutsättning för delaktighet. Prioritering har istället varit att säkerställa att verksamheter som möter barn
direkt arbetar på ett likvärdigt sätt och att bemötande, kommunikation och delaktighet ska vara likvärdigt oavsett vilken verksamhet barnet befinner sig inom. Under 2020 kommer en utvärdering att genomföras för att ta reda på vad
barnen tycker om sin korttid och/eller sitt boende. Denna utvärdering genomförs på individuella sätt utifrån barnets
förutsättningar. Eftersom planeringen för denna indikator har förändrats, kommer en indikator inte tas fram, däremot
kommer former för att följa barns delaktighet att utarbetas.

Åtagande
Säkerställa barnperspektivet vid myndighetsutövning. (Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Kommentar
Myndigheten har under 2019 haft ett stort fokus på barnrätt genom utbildningssatsningar, metodstöd samt granskning av utredningar gällande barnets bästa. Granskningen visade (se indikator) att en liten andel barn kom till tals under utredningen, ett viktigt resultat som myndigheten kommer arbeta vidare med. Anledningarna till att barn inte
kommer till tals beror bland annat på kommunikationssvårigheter, och under året har myndigheten arbetat med olika
insatser för att minska dessa. Arbete pågår med att ta fram ett kommunikationsmaterial att använda i samtal med
barn, och under året har myndigheten även fått handledning av en barnrättsspecialist i syfte att kvalitetssäkra barnutredningarna. Detta arbete fortsätter och ambitionen är att siffrorna och kvalitén på utredningarna ska öka under 2020
genom den fortsatta satsningen inom området.
Arbetsgrupper i sektionerna har efter genomgången utbildning och handledning fått i uppdrag att se över utredningsträdet i verksamhetssystemet för att starkare belysa barnets bästa i utredningarna samt ta fram kompensatoriska
åtgärder i form av ett brev som ska skickas hem till den enskilde. Detta arbete kommer att fortgå under våren 2020. För
att ytterligare göra barnet delaktig i utredningsprocessen hos myndigheten har en lättläst broschyr för barn tagits
fram som genom bildstöd beskriver handläggningsprocessen. Informationsbrev riktat till barn har tagits fram innehållande bilder att använda vid tex bokning av hembesök. Samarbete med barnverksamheterna har startat under 2019
med syfte att ta fram gemensamma bilder som används i kommunikationen med barnen både från myndighetens och
verksamhetens sida. Tre barnrättsstrateger finns på myndighetsenheten som har till uppgift att hålla samman barnrättsarbetet och vara ett stöd i implementeringen i sektionerna.
Genom en samlad barnverksamhet möjliggöra hållbara och kvalitativa insatser för barnets bästa. (Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet)

Kommentar
Arbete sker i förvaltningen för att säkerställa en kvalitativ verksamhet för barn med funktionsnedsättningar och deras
närstående. I januari 2019 startade en ny enhet där korttidsboende för barn och barnboenden ingår. Organiseringen
ger ökade möjligheter att arbeta med att främja goda uppväxtvillkor och att arbeta för ett ökat barnrättsperspektiv
genom bland annat samlad kompetensutveckling, arbetssätt och gemensamma barndagar med gemensamma teman. Effekten av den nya organiseringen förväntas bland annat resultera i att barnrättsperspektivet blir tydligare i arbetet med de barn och deras närstående som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter.
Under året har arbete pågått med att bygga upp, formera och utveckla barnenheten på olika sätt. Det finns fortsatta
utvecklingsmöjligheter gällande kompetensen bland medarbetare, bland annat när det gäller barnkonsekvensanalyser och orosanmälningar.
En satsning har gjorts på kompetensutveckling i metoden Marte meo och en första grupp av medarbetare har snart
avslutat sin utbildning. Enheten har också drivit ett arbete för att utveckla kvalitén och brukarens delaktighet i genomförandeplan. Här har man också satsat på att få barnet och deras anhöriga att vara delaktiga i större utsträckning. En
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Åtagande
av enhetens sektioner har provat att göra en förenklad genomförandeplan med bildstöd, tillsammans med brukare,
något som visat sig falla väl ut.
Under året har en anhörigkoordinator arbetat med att utveckla anhörigstödet bland annat genom enskilda möten
med anhöriga till barn i enheten och genom en informationsträff där samtliga anhöriga bjudits in. Alla ovan nämnda
insatser är påbörjade och kommer att fortgå under kommande år. De effekter som kan utläsas redan nu är att det samlade greppet rörande barnrättsperspektivet inom den nya organisationen lett till ökad dialog både inom enheten och
med externa aktörer såsom arbetsmarknads- och socialförvaltningen och fritidsförvaltningen.
Internt och externt samarbete är en viktig förutsättning för att lyckas i arbetet för barnets rättigheter. Samarbetet med
myndighetsenheten har utvecklats genom gemensamma hjälpmedel för kommunikation med barnet. Ett utvecklingsarbete har påbörjats med fritidsförvaltningen där man utreder möjligheten för de barn och unga som under sommaren haft kollovistelse att däremellan träffas i fritidsförvaltningens lokaler med stöd från medarbetare från båda förvaltningarna.
Verksamheterna inom personlig assistans, kontaktperson, ledsagare och avlösare för barn och barnverksamheten har
under året arbetat vidare med att stärka sina processer och arbetssätt utifrån ett barnrättsperspektiv och med att identifiera vilka av barnkonventionens artiklar som är särskilt relevanta för de olika insatserna. Under nästa år kommer
bland annat kontaktpersonsverksamheten och personlig assistans att arbeta vidare med utvalda och för verksamheten prioriterade artiklar ur FN:s konvention om barnets rättigheter och att stärka barnets inflytande över hur insatsen utförs.

Målområde 4 – En öppen stad
Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri
från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en
tillgång.
Funktionsnedsättning är en av de lagskyddade diskrimineringsgrunderna och nämnden bedriver arbete
inom alla målområden för att främja livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har
en bred målsättning inom målområdet med särskilt på inkludering och normer där funktionsstödsnämnden arbetar med att införa ett normkritiskt arbetssätt i organisationen. En viktig motor i detta arbete är
ESF-projektet HÅPP (Hållbar plattform för kompetensutveckling) vars arbete kring normer och bemötande är riktat till två enheter men som ger effekter i hela organisationen.
Nämndens målgrupper har i högre utsträckning än tidigare varit delaktiga i insatser som rör jämställdhet,
tillgänglighet och antidiskriminering, vilket har varit en positiv förflyttning i ambitionen om en öppen och
inkluderande stad. Arbetet med ett ökat valdeltagande fortsatte under 2019 inför valet till EU-parlamentet,
ett arbete som gett god effekt och bidrar till ökad tillgänglighet, både fysisk och social, och delaktighet i
demokratiprocessen.
Nämnden har även drivit pilotprojekt inom jämställdhetsintegrerad budgetstyrning, vilket avslutades våren
2019. Metoden ska genomföras inom ett nytt verksamhetsområde 2020. Utvecklingsarbetet är viktigt utifrån arbetet med jämställd resursfördelning och för att alla i nämndens verksamheter ska ges lika rättigheter och möjligheter. Andra prioriterade områden under året har varit ett aktivt arbete med likvärdighet i
verksamheterna och att utveckla tillgängligheten i förvaltningens kommunikation. Inom ramen för
nämndsmålet har genomförda insatser bidragit till kommunfullmäktigemålet.
Nämndsmål/bolagsmål:
Funktionsstödsnämnden ska ha öppna och inkluderande arbetsplatser som aktivt arbetar med normer och värderingar för att främja en jämställd, jämlik och tillgänglig service till nämndens målgrupper. Nämnden ska arbeta aktivt mot fördomar och diskriminering.
Hur gick det?
Av fyra indikatorer är två uppnådda, en inte uppnådd och en har inget målvärde. Samtliga åtaganden är
uppnådda. Målet bedöms vara delvis uppnått.
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Varför blev det så?
Det bedöms ha skett en positiv förflyttning inom flera områden, vilken kan förklaras av att nämnden håller i vissa insatser över en längre tid och samtidigt testar och implementerar nya arbetssätt. En annan faktor är att arbetet pågår på många olika fronter där ledare, medarbetare och brukare är involverade. Arbetet
sker både på strategisk och övergripande nivå samt direkt med brukare och medarbetare genom workshops och dialog kring normer, genus och könsroller.
Exempel på insatser som nämnden arbetat med över tid och där effekter kan ses är bland annat arbetet
med sexuell hälsa och VIP-programmet (viktig intressant person). Det fortsatta arbetet med sexuell hälsa
innebär att fler och fler medarbetare kompetensutvecklas inom området för att kunna ge brukarna ett ökat
stöd och fungera som en naturlig samtalspart i frågor som kan upplevas som svåra. Riktade insatser,
såsom kartläggningen av sexuella trakasserier mot brukare, är också viktiga för att synliggöra och belysa
områden där nämnden behöver mer kunskap. Utifrån kartläggningen av sexuella trakasserier bedöms arbetet med sexuell hälsa vara en förutsättning för att kunna motverka sexuella trakasserier. Arbetet med ett
ökat valdeltagande fortsatte under 2019 inför valet till EU-parlamentet, ett arbete som gett god effekt och
bidrar till ökad tillgänglighet, både fysisk och social, och delaktighet i demokratiprocessen.
Ett viktigt arbete i förhållande till målet är även utvecklingen av nya arbetssätt för nämndens verksamheter, såsom jämställdhetsintegrerad budgetstyrning, HBTQ-certifiering och ESF-projektet HÅPP (hållbar
plattform för kompetensutveckling). HÅPP arbetar med att skapa en hållbar utbildningsplattform för
kompetensutveckling, där normmedvetenhet är en central del och där det inledande arbetet har handlat
om att skapa en bild av hur det normkritiska arbetssättet kan utformas kopplat till projektet. Främst har
det fokuserats på chefernas centrala roll i det normkritiska arbetssättet. Projektet samarbetar med pedagogisk inspiration (PI) på grundskoleförvaltningen, där processtödjare och andra funktioner i förvaltningen
utbildas. På så sätt byggs kompetens i flera delar av förvaltningen, som dels kan fungera som ett stöd i arbetet med normmedvetenhet i verksamheterna dels möjliggöra en spridning av utbildningen och kompetensen ut i övriga förvaltningen.
I 2019 års medarbetarenkät utökade förvaltningen de förvaltningsspecifika frågorna så att de omfattade
även trakasserier och sexuella trakasserier förutom diskriminering. Detta gjordes för att bredda och synliggöra området då en ökad medvetenhet skapar möjlighet till åtgärder baserat på resultaten.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
En fördjupad dialog kommer att ske i avdelningarnas ledningsgrupper 2020 utifrån resultaten i medarbetarenkäten med syfte att identifiera behov och ta fram förbättringsåtgärder.
Målindikator

Utfall

Analys av resultat från brukarundersökningar utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder

Uppnådd

Målvärde

Kommentar
Under 2019 har en nationell brukarundersökning genomförts inom LSS-boenden personkrets 1 och 2 samt trygghetsundersökning inom LSS-boenden personkrets 3 och SoL-boenden. Statistik avseende kön och ålder finns endast tillgänglig i den nationella brukarundersökningen, därför utgår analysen av indikatorn endast från denna. Svarsfrekvensen för antal personer som angett annan könsidentitet var i undersökningen låg, därför redovisas inte dessa resultat
och analysen utgår därför endast från kön och ålder. I indikatorn följs andel positiva svar på frågeställningarna i brukarundersökningen utifrån kön samt åldersgrupperna 20-29, 30-59 och 60-89 år. Det fanns respondenter utanför detta
åldersspann, men svarsfrekvensen var för låg för att kunna redovisa resultat.
I brukarundersökningen som genomförts inom LSS-boenden personkrets 1 och 2 finns skillnader i hur olika kön och
åldersgrupper svarar. På en övergripande nivå visar resultatet att män (74,3 %) är mer nöjda än kvinnor (70,7 %). Frågeställningar har kategoriserats utifrån självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. En genomgående tendens
är att män svarat mer positivt än kvinnor på samtliga frågor utom frågan "Trivs du hemma?". Den kategori där det är
störst skillnad mellan kvinnors och mäns svar är trygghet. Gällande trygghet med personal är svaren likvärdiga, men
den fråga där svarsdifferensen är störst var "Är du rädd för något hemma", där kvinnor i lägre grad svarat positivt.
I gruppen 20-29 år är resultatet 73,2 % baserat på 41 svar, varav 21 kvinnor och 20 män. I gruppen 30-59 år är resultatet 72,0 % baserat på 160 svar varav 65 kvinnor och 95 män. I gruppen 60-89 år är resultatet 74,6 % baserat på 74 svar,
varav 32 kvinnor och 42 män. Den äldsta åldersgruppen är den som är mest positiv.
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Målindikator
Upplevelse av diskriminering

Utfall

Målvärde

3%

0%

Kommentar
Upplevelsen av diskriminering är i år 3% (jämfört med 4% 2018). Frågan om upplevelse av diskriminering ställdes i de
förvaltningsspecifika frågorna i årets medarbetarenkät HME.
De vanligaste grunderna för upplevd diskriminering 2019 var etnisk tillhörighet (29%) följt av ålder (25%), kön (20%)
och könsidentitet eller uttryck (18%). Här märks en förflyttning sedan 2018 då det var kön (30%) och ålder (30%) följt
av etnisk tillhörighet (18%) och funktionsnedsättning (18%). Det har därmed skett en förflyttning i vilken grund som
personer upplever sig diskriminerade inom. En markant större andel av de medarbetare som identifierar sig med annan könsidentitet upplever sig diskriminerade av arbetsgivaren, än de medarbetare som identifierar sig som kvinnor
eller män.
Indikatorn behöver ses i ett sammanhang av att det i årets enkät även fanns möjlighet att ange upplevelse av trakasserier och sexuella trakasserier, och att en högre andel av förvaltningens medarbetare upplever att de blivit utsatta för
trakasserier och sexuella trakasserier än diskriminering.
Analys av resultat från medarbetarenkät (HME) utifrån kön och
könsöverskridande identitet eller uttryck

Uppnådd

Kommentar

Kön

Motivation 18

Motivation 19

Ledarskap 18

Ledarskap 19

Styrning
18

Styrning
19

Totalt 18

Totalt 19

Kvinna

76,6

77,9

78,2

80

79,5

79,4

78,1

79,1

Man

75

75,6

77,3

77,4

76,7

77,5

76,3

76,8

Annat

70,5

61,4

70,2

62,4

71,5

66,4

70,7

63,4

Totalt

76,1

77

77,8

79,1

78,7

78,7

77,5

78,2

Totalt HME för 2019 är 78,2, en positiv förflyttning med 0,7 jämfört med 2018. De totala resultaten inom alla delindex
(motivation, ledarskap och styrning) räknas som gröna. Resultaten i HME totalt och på de olika områdena kan sträcka
sig från 0 till 100. Inom alla områden är målet att nå en så hög nivå som möjligt. Resultaten redovisas även i en
färgskala som består av rött (0-65), gult (66-75) och grönt (76-100).
För kvinnor och män ses en positiv förflyttning mellan åren, totalt såväl som i de flesta index. Kvinnor och män har
gröna resultat på samtliga delindex, utom index motivation där män har gult resultat. Alla HME-index är något högre
för kvinnor än män. För personer som identifierar sig med annan könsidentitet ses en större negativ förflyttning med
7,3 på totalen jämfört med 2018. Denna förflyttning är genomgående för samtliga index. Personer som identifierar sig
med annan könsidentitet har lägre HME, både totalt och i delindexen, än medarbetare som identifierar sig som kvinna
eller man. Delindexen för medarbetare som identifierar sig med annan könsidentitet är gult eller röda.
Motivation är fortsatt av vikt att följa, för samtliga grupper, då konsekvenserna av en låg motivation kan bli synliga
genom bland annat en ökad sjukfrånvaro, ökade samarbetssvårigheter i arbetsgrupper eller en ökad personalomsättning. Den största konsekvensen anses dock vara om det skulle ge genomslag på uppdraget att ha brukaren i fokus.
Störst fokus bör dock läggas på det sjunkande resultatet för personer som identifierar sig med annan könsidentitet.
Ett utvecklat APT-material samt stödmaterial kring diskriminering och normer gjordes tillgängligt för förvaltningens
chefer inför enkätperioden, och upplevs ha gett utdelning, framförallt i en ökad tydlighet kring frågor om anonymitet
och integritetsbevaring. Detta kan ha bidragit till det ökade antalet medarbetare som valt att identifiera sig med alternativet ”annat”.
Dialog om resultaten i indikatorn och åtgärder har diskuterats i förvaltningens ledningsgrupp och i förvaltningsråd.
Fördjupad dialog ska ske i avdelningarnas ledningsgrupper för att kartlägga och identifiera om åtgärder kan integreras i befintliga strukturer och arbetssätt eller om annan insats behövs. Detta för att förbättringsåtgärderna ska ha så
nära verksamhetsanknytning som möjligt. Återkoppling görs i slutet av mars 2020. Förbättringsåtgärder integreras
med fördel i befintliga strukturer för att det ska bli ett hållbart förändringsarbete och genomsyra det löpande arbetet i
förvaltningen.
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Målindikator

Utfall

Antal anmälningar från medarbetare om kränkande särbehandling eller trakasserier

19

Målvärde

Kommentar
Det har inkommit 19 anmälningar om kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella trakasserier under 2019.
Detta kan jämföras med 2018 då det inkom 12 anmälningar. En anmälan kan rikta sig mot flera personer och i något
fall har samma person lämnat in en anmälan per anklagad person.
För att ta utreda vad anmälan handlat om har merparten hanterats med ett eller flera utredande samtal. I några fall har
HR och/eller chef kunnat dra slutsatsen att det istället varit fråga om en konflikt, feltolkning eller missförstånd och det
har inte blivit aktuellt att gå vidare med en fördjupad utredning.
Nämnden strävar efter att kränkande särbehandling inte ska förekomma och ur diskrimineringshänseende kan målvärdet inte vara annat är noll (0). Nämnden vill dock samtidigt att de medarbetare som upplevt sig ha blivit utsatta för
kränkande särbehandling, trakasserier/sexuella trakasserier ska känna trygghet och veta var de ska vända sig samt att
det finns rutiner och processer för att hantera detta.
Det preventiva arbetet består i att göra riktlinjen och rutinen känd bland medarbetare och att arbetsplatserna har en
kontinuerlig dialog om bemötande. OSA-arbetet (organisatorisk och social arbetsmiljö) och aktiva åtgärder utgör verktyg för detta. Ibland har chef eller HR-konsult varit ute i arbetsgrupper och med hjälp av ett presentationsmaterial talat
kring kränkande särbehandling/trakasserier och sexuella trakasserier i förebyggande syfte.
En av anledningarna till det ökade antalet anmälningar kan vara att medarbetarna har en ökad kännedom om möjligheten att anmäla och/eller de rutiner och riktlinjer som finns.

Åtagande
Stärka kunskapen inom normkritik och utveckla statistik och analys för att stödja verksamheterna. (Funktionsstödsnämnden)

Kommentar
Funktionsstödsförvaltningen har under 2018–2019 drivit ett pilotprojekt i jämställdhetsintegrerad budgetstyrning
inom två verksamhetsområden. Projektets syfte var att i pilotform testa en framtagen modell och undersöka hur den
kan användas för att synliggöra hur förvaltningens resurser är fördelade utifrån kön. Syftet uppnåddes och arbetet har
visat att modellen går att använda i förvaltningens verksamheter. Pilotprojektet har medfört att förvaltningen har lärt
sig en ny metod, ett nytt arbetssätt och ett nytt sätt att tänka på i förhållande till budget och jämställdhet. Det är ett
lärande som fortsätter i organisationen och arbete har nu inletts med att testa modellen inom ett nytt område.
Arbete pågår med att inventera vilka av förvaltningens nyckeltal och annan statistik som är könsuppdelad i nuläget,
och i de fall statistik inte är uppdelad på kön undersöka möjligheterna för att göra detta. För att synliggöra eventuell
strukturell ojämlikhet eller ojämställdhet arbetar förvaltningen även med att inkludera fler variabler än endast kön när
statistik analyseras. Målsättningen är att dels kunna följa förändringar, dels att kunna genomföra djupare analyser på
förvaltningens nyckeltal.
Till årets medarbetarenkät kopplades förvaltningsspecifika frågor kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Detta för att fånga en bredd av upplevelser och därmed kunna arbeta proaktivt i enlighet med diskrimineringslagens intentioner.
Förvaltningen driver ett ESF-finansierat projekt, HÅPP, som startade under våren 2019. Mycket av det inledande arbetet har handlat om att skapa en bild av hur det normkritiska arbetssättet skulle kunna utformas kopplat till projektets
problemområde och syfte och inspiration har inhämtats från många olika håll. Främst har det fokuserats på chefernas
centrala roll i det normkritiska arbetssättet. Projektet samarbetar med PI för att skapa större normmedvetenhet och
öka kunskapen om normkritiska metoder. Tillsammans har förvaltningarna satt samman och påbörjat en första processtödjarutbildning inom området normkritik, där deltagarna är omsorgspedagoger och stödpedagoger inom projektet, samt HR-konsulter och utvecklingssekreterare vid strategiska avdelningen. Det finns även ett chefsspår som
löper parallellt med utbildningen.
Kommunikationsavdelningen har under året sett över de sidor som förvaltningen ansvarar för på malmo.se, för att
informationen ska vara uppdaterad och tydlig. Särskilt fokus har varit på klarspråk och läsbarhet, användarvänlighet
och utveckling av tillgängliga e-tjänster. De områden som berör barn och unga och anhöriga har särskilt setts över.
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Åtagande
Staben ska genomföra insatser kopplade till demokratiska och mänskliga rättigheter för att främja ökad
jämlikhet för nämndens målgrupper. (Funktionsstödsnämnden)

Kommentar
Flertalet insatser som syftar till att främja demokratiska och mänskliga rättigheter för nämndens målgrupper är pågående. En viktig insats genomfördes inför EU-valet i samarbete med Valkansliet och Redaktionens dagliga verksamhet, med målsättningen att tillgängliggöra och öka valdeltagandet bland nämndens målgrupper. Valverkstäder anordnades där samtliga partier bjöds in till valdiskussion med informationsinsatser kring tillvägagångssätt vid röstning
samt möjligheter för brukare att ställa aktuella frågor till politiker. En lättläst valguide togs fram innehållande information om röstningsförfarandet samt tips med länkar till pedagogiskt material. Vidare genomfördes en granskning av förtidsröstningslokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. En lärdom inför framtida val är att dels utöka tiden för arbetet
med att nå personer med omfattande omsorgsbehov, för att möjliggöra ambulerande röstmottagare och dels att
främja samarbetet mellan brukare och valkansliet i ett förebyggande arbete för ökad fysisk tillgänglighet. En sammanställning av erfarenheter från demokratiprocessen inför EU-valet är genomförd som stöd inför kommande val.
På uppdrag av nämnden genomförde förvaltningen en kartläggning av sexuella trakasserier mot brukare i syfte att
synliggöra förekomsten samt förstärka informationsinsatserna i frågan. Kartläggningen genomfördes inom verksamheten för personlig assistans samt boenden inom socialpsykiatrin. Det framkom att medarbetare i verksamheterna
upplever att det är svårt att ge rätt stöd till utsatta brukare som inte sällan har ambivalenta känslor gentemot den som
utövar våldet. Det upplevs finnas otillräcklig kunskap i ämnet och att frågan kan ge upphov till obekvämhet. Inom boenden för socialpsykiatri framkommer erfarenheter av sexuella trakasserier gentemot brukare, medan det inom personlig assistans inte har varit möjligt att koppla symptom på utsatthet med att brukare varit utsatta för sexuella trakasserier. Behovet av att arbeta med sexuell hälsa bedöms vara en förutsättning för att kunna arbeta mot sexuella trakasserier.
Det långsiktiga arbetet med sexuell hälsa bedrivs genom vägledningsmaterialet Fråga, lyssna och var intresserad, med
målet att öka kunskapen hos medarbetare om innebörden av sexualitet och sexuell hälsa. Vidare fortsätter utvecklingen av det förebyggande programmet VIP - viktig intressant person, där fler handledare har utbildats under året i
syfte att möjliggöra fler kurstillfällen under 2020, till följd av stor efterfrågan från brukare. I utvärderingarna av programmet framkommer att brukare efter kursdeltagandet känner sig stärkta, vågar säga nej i högre utsträckning samt
efterfrågar fler kurser med fokus på samtal om relationer. Därför ansökte och beviljades förvaltningen utvecklingsmedel från Länsstyrelsen Skåne inom ramen för den nationella strategin för att bekämpa och förebygga mäns våld mot
kvinnor. Detta möjliggjorde för pilotprojektet Respektfulla relationer att starta under hösten. Genom projektet kommer
kurser baserade på ett specifikt samtalsmaterial att ledas av utbildade handledare (medarbetare) och samtalsledare
(brukare). Den förväntade effekten är att personer med kognitiva funktionsnedsättningar får möjlighet att utforska
sina relationer och därmed bidra till att goda relationer ökar.
Utveckla arbetet för att säkerställa likvärdig och icke diskriminerande stöd och service till brukarna. (Avdelning LSS-bostäder)

Kommentar
Avdelningens pågående arbete med att skapa ett gemensamt verksamhetsprogram och en gemensam pedagogisk
struktur är ett omfattande arbete som ska resultera i kvalitetssäkrade verksamheter som ger ett likvärdigt och högkvalitativt stöd till brukarna. Syftet med den pedagogiska strukturen är att det ska finnas en gemensam struktur för det
pedagogiska arbetet och att det ska finnas omsorgspedagoger som leder det pedagogiska arbetet i alla verksamheter.
Verksamheterna ska arbeta teambaserat där stödassistenter, stödpedagoger och omsorgspedagoger får tydligare roller. Arbetet är långsiktigt och under hösten 2019 infördes den pedagogiska strukturen i tio verksamheter. Planering för
när övriga verksamheter ska gå in i strukturen är gjord och utvärdering på flera nivåer är planerad. År 2022 ska alla LSSbostäder arbeta enligt det gemensamma programmet och strukturen.
Påskliljegatan är den första HBTQ-certifierade LSS-bostaden i Malmö. Genom certifieringen togs en handlingsplan
fram som LSS-bostaden ska arbeta med de kommande tre åren. Certifieringen innebär bland annat att medarbetarna
aktivt arbetar mer normkritiskt. Verksamheten har vid olika tillfällen fått presentera vad certifieringen inneburit, bland
annat på LSS-bostäders inspirationsdagar i oktober.
Alla medarbetare och chefer i enhet 4 och 5 i avdelning LSS-bostäder ingår i HÅPP-projektet. Under våren och sommaren genomfördes en kompetenskartläggning och utifrån den kartläggningen tas anpassade utbildningar och stöd
fram. I kartläggningen tittar man även på arbetsplatsernas kunskap om normkritik, för att i förlängningen kunna arbeta aktivt med värderingar och bemötandefrågor.
Inom LSS-bostäderna sker också ett arbete för att öka kunskapen kring sexuell hälsa. En ökad kunskap kring ämnet ska
leda till ett bättre förhållningssätt gentemot brukarna och ge medarbetarna vägledning för att kunna ge brukarna det
stöd som de efterfrågar. Ett par verksamheter har haft dialog med teamet för sexuell hälsa, RFSU och studenter vid
Malmö Universitet under verksamhetsmöten i frågor kring sexuell hälsa. Ett antal verksamheter har under året genomfört workshops och webb-utbildningar som bygger på bland annat reflektionsfrågor och dialoger och i en del verksamheter har medarbetare utbildats för att kunna hålla egna workshops i ämnet. Alla dessa insatser genomförs med
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Åtagande
syfte att leda till en öppen dialog och ökad kunskap både hos medarbetare och brukare. Arbetet fortlöper under 2020
och flera verksamheter har redan workshops och andra aktiviteter inbokade.
Möjliggöra inkluderande fritidsverksamheter och arenor för social samvaro. (Avdelning myndighet och
socialpsykiatri)

Kommentar
I avdelning myndighet och socialpsykiatri finns den fysiska mötesplatsen Vänkretsen och den digitala arenan Kraftbudet. Båda arenorna har en viktig roll för att främja psykisk hälsa. Vänkretsen har under året uppmuntrat besökare att
inkomma med förslag på aktiviteter som de vill genomföra. Dialog har också förts med besökare angående utformningen av lokal och vilka behov de önskar att mötesplatsen ska fylla, exempelvis pågår utformning av ett lugnt rum
tillsammans med besökare.
Under 2019 har Kraftbudet lanserat det öppna forumet ”Utan filter” som ger möjlighet för personer att ge uttryck för
sina inre tankar och åsikter. En poet som är knuten till Kraftbudet arbetar i nuläget med att göra hemsidan mer tillgänglighetsanpassad genom att läsa in egna verk. Övriga anpassningar enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service sker kontinuerligt. Under året visualiserade Kraftbudet förvaltningens devis "tillsammans gör vi det möjligt".
Filmen visades på en av förvaltningens ledardagar.
Planering pågår inför uppstart av lokalt förankrad mötesplats, “Nydalakraft”, för personer över 18 år som bor i området
och har insatser från förvaltningen. Målet är att samskapa en mötesplats som upplevs som välkomnande, harmonisk
och trygg och där det finns en samverkan med andra föreningar och sociala aktörer i närområdet. Geografisk närhet
möjliggör ökad social inkludering. Aktiviteterna ska baseras på besökarnas önskemål.
Avdelningen har under året också arbetat för att upprätthålla strukturerna inom ramen för idéburet offentligt partnerskap i samarbete med Friskvårdsklubben. Regelbundna uppföljningsmöten med Friskvårdsklubbens styrelse och samverkansgrupp med andra aktörer har genomförts för att formerna för partnerskapet ska fungera. En utmaning för verksamheterna är att motivera brukarna att delta i aktiviteter, vilket kan pendla efter mående och ork.
I samverkan höja medarbetarnas kunskap om normkritik och antidiskriminering. (Avdelning stöd, hälsa
och daglig verksamhet)

Kommentar
Bemötande är viktigt för att förvaltningen ska vara en öppen och inkluderande organisation. Diskussionerna kring normer behöver vara ständigt levande bland såväl ledare som medarbetare för att de ska kunna ge god service till brukare/patienter. Vidare behövs ökad kunskap om antidiskriminering bland medarbetarna. Syftet med åtagandet är att
avdelningen ska arbeta på strategisk och övergripande nivå genom kvalitetsråd och verksamhetsmöten samt direkt
med brukarna genom workshops och vardagssamtal. Inom daglig verksamhet och sysselsättning har arbete genomförts med att fördjupa dialoger kring normer, genus och könsroller både med brukare och medarbetare. Vikten av att
medarbetarna känner sig bekväma att diskutera olika aspekter av ämnet har identifierats och därför har man fört dialog med medarbetarna och fördjupat deras kunskap i ämnet. Detta krävs för att brukarna i sin tur ska ha någon att
prata med om frågor som rör normer, genus och könsroller. Sammanlagt fyra medarbetare i enheterna har fått utbildning för att bli workshopledare och kunna genomföra workshops på temat sexuell hälsa. En verksamhet samarbetar
med Drömmarnas hus i dramaprojektet Kejsarens nya kläder. En föreställning med titeln Jag vet vem jag är är framtagen
av brukare i enhet 2 tillsammans med Fabriken, Bokbytet och Drömmarnas hus. I enheten för stöd och avlastning har
genomgång av gällande rutiner kring jämställdhet och antidiskriminering skett på arbetsplatsträffar. Enhetens bedömning är dock att detta inte är tillräckligt och därför planeras en fördjupad dialog och utbildning under 2020. Målet
med antidiskrimineringsarbetet är att det ska bli en del av vardagen och något som är en självklarhet i alla möten med
människor.

Målområde 5 – En jämlik stad
Kommunfullmäktigemål – Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt
och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället
Kommunfullmäktigemålets inriktning är kärnan i funktionsstödsnämndens verksamhet och uppdrag.
Nämndens insatser bygger på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet, där utvecklingsarbete såsom utökat samarbete med psykiatrin, minskad ohälsa, rehabilitering samt fler i sysselsättning
är viktiga fokusområden. Individer inom målgruppen har ofta insatser från både Malmö stad och Region
Skåne. Ett prioriterat område för nämnden är att skapa bästa möjliga samarbete för att kunna tillgodose
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behoven av vård och stöd, exempelvis har det teambaserade arbetssättet utvecklats både internt och externt.
För att uppnå kommunfullmäktigemålet är inflytande och självbestämmande centralt utifrån nämndens
verksamhet. Inom ramen för målområdet innebär det att de individer som finns inom nämndens verksamheter har kontroll över när, hur och vilka insatser som utförs. Personer med funktionsnedsättning är ofta i
behov av stöd från personal för att få sina rättigheter tillgodosedda. Att personal har rätt förutsättningar
för att ge stöd är en viktig del för att uppnå kommunfullmäktigemålet. Funktionsstödsnämnden är en personaltät verksamhet och arbetet inom målområde 9 med att rekrytera och behålla personal är väsentligt för
att säkerställa kontinuitet i personalgrupperna vilket påverkar utfallet inom detta målområde.
Förmågan att kommunicera med sin omgivning och tillgången till information har en avgörande roll för
att kunna påverka och vara delaktig i sin vardag. Digital teknik ger stora möjligheter till ökad delaktighet,
självbestämmande och trygghet. Nämnden har under året utvecklat arbetet med att hitta och tillämpa digitala lösningar som till exempel mobila applikationer och kommunikationsstöd. En fortsatt utbyggnad av
wifi har skett i nämndens verksamheter. En likvärdig tillgång till wifi och digitala hjälpmedel skapar förutsättningar för mer jämlika levnadsvillkor och större delaktighet i samhället. Tillgänglighet är även en viktig
aspekt för att leva ett självständigt liv. Det handlar både om tillgänglighet i det fysiska och offentliga rummet och om tillgänglighet till sociala arenor. I detta sammanhang ser nämnden ett behov av att fler aktörer
är involverade.
Nämndens arbete inom målområdet har även haft fokus på genomförandeplaner, där en kvalitetshöjning
har skett under året, kommunikativt och kognitivt stöd samt fördjupad samverkan med brukarorganisationer. De olika insatserna har bidragit till ökad delaktighet och självbestämmande för nämndens målgrupper. Detta bidrar även till en meningsfull tillvaro och känsla av inflytande över sin vardag. Arbetet inom
nämndsmålet bidrar därför till kommunfullmäktigemålet.
Nämndsmål/bolagsmål:
Funktionsstödsnämnden ska skapa och stärka förutsättningar för individens självbestämmande
och delaktighet för jämlika levnadsvillkor och god livskvalitet.
Hur gick det?
Samtliga åtaganden kopplade till målet bedöms vara uppnådda. Av de fyra indikatorerna kopplade till målet är två uppnådda och två delvis uppnådda. Nämndens verksamheter har intensifierat arbetet inom det
digitala området och arbetar brett för att säkerställa individens behov av kommunikativt och kognitivt
stöd, vilket är viktiga förutsättningar för förflyttning inom målområdet. Utifrån insatserna som genomförts
under året, bedömer funktionsstödsnämnden att målet är uppnått.
Varför blev det så?
Förmågan att kommunicera med sin omgivning och ta till sig information är en avgörande faktor för att
kunna påverka och vara delaktig i sin vardag, och under året har användningen av kommunikativa och
kognitiva stöd och hjälpmedel ökat i verksamheterna. En granskning av genomförandeplanerna visar att
positiva förflyttningar skett gällande hur behovet av stöd beskrivs. Det finns dock ett behov av att kontinuerligt arbeta med kompetenshöjande insatser inom detta område. Kvalitetsgranskningar är en viktig åtgärd då en följsamhet i genomförandeplanerna innebär en ökad trygghet för brukarna, en ökad delaktighet
och en garant för att brukarna får rätt stöd. Att behovet av det kommunikativa och kognitiva stödet framgår i genomförandeplanerna ökar möjligheten att möta brukaren på ett kvalitativt sätt. En annan insats
som förväntas bidra till ökad kvalitet i verksamheterna är utvecklingen av arbetet med social dokumentation.
Arbetet med digital teknik och tekniska hjälpmedel har utgjort en stor del av insatserna under året, både på
organisations- och individnivå. Digital teknik kan ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till
ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet. Kartläggning har genomförts för att identifiera
områden i nämnden som kan effektiviseras genom digitala lösningar och utifrån denna har prioriterade
områden tagits fram, såsom digitalisering av timlistor för personlig assistans för externa utförare och digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser. På individnivå medför tillgång till rätt teknik att brukaren blir
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mer självständig och delaktig i sin vardag. Projektet App-oteket och teknikcoachernas arbete har fortsatt
under året, och syftar till att tillgängliggöra välfärdsteknologi för fler och matcha brukares behov av kommunikativt och kognitivt stöd mot befintliga tekniska hjälpmedel. En förväntad effekt av projektet är att
självständigheten hos personer med funktionsnedsättning främjas genom digitala hjälpmedel.
Andelen brukare som svarat positivt på frågeställningarna avseende upplevelsen av självbestämmande och
stöd var i årets brukarundersökning 76%, en stor positiv förflyttning jämfört med resultaten på 59% vid
senaste mättillfället 2017. Resultatet kan tolkas som ett tecken på att de insatser nämnden bedrivit för att
stärka förutsättningarna för individens självbestämmande och delaktighet har gett resultat.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet med nämndsmålet går enligt plan och nämndens verksamheter bedriver ett intensivt arbete inom
området.
Målindikator
Upplevelse av självbestämmande och stöd

Utfall

Målvärde

76%

minst 59%

Kommentar
Indikatorn utgår från två frågeställningar gällande stöd och självbestämmande i den nationella brukarundersökningen. Andelen brukare som svarat positivt på frågeställningarna i årets enkät var 76,2%. Mäns upplevelse av självbestämmande och stöd (76,5%) är marginellt bättre än kvinnors (75,7%). Båda könen har svarat mer positivt på frågeställningen får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma jämfört med frågeställningen får du den hjälp du vill ha
hemma.
Svarsfrekvensen i undersökningen var totalt 51,1 %, och 278 personer ifrån nämndens LSS-boenden personkrets 1 och
2 deltagit.
Andel personer med aktuella genomförandeplaner inom LSSboende respektive daglig verksamhet

LSS-boende 95%
Daglig verksamhet
89%

100%

Kommentar
Resultatet i undersökningen var 95% för LSS-boende (personkrets 1, 2 och 3) och 89% för daglig verksamhet. Jämfört
med 2018 är resultatet för boendena oförändrat medan resultatet minskat med tre procentenheter för daglig verksamhet. Resultatet kommer att analyseras i respektive avdelnings ledningsgrupp i januari/ februari 2020, och förslag
till åtgärder kommer att tas fram. Insatser för att utveckla dokumentationen kommer att ske genom att förvaltningen
kommer att arbeta fram en gemensam riktlinje och ett gemensamt utbildningsmaterial för social dokumentation. Åtgärderna kommer att följas upp inom ramen för intern kontroll 2020.
Andel verksamheter som har använt individens uppfattning om
verksamhetens kvalitet för att utveckla verksamheten

62%

minst 70%

Kommentar
Resultatet i 2019 års undersökning var 62% (71% för LSS-boenden (personkrets 1, 2 och 3) och 42% för daglig verksamhet). Jämfört med 2018 har resultatet ökat med tre procentenheter för boendena och minskat med nio procentenheter för daglig verksamhet. Resultatet kommer att analyseras i respektive avdelnings ledningsgrupp i januari/ februari 2020, och förslag till åtgärder kommer att tas fram.
Andel kvalitetssäkrade genomförandeplaner

Uppnådd

Kommentar
I planeringskommentaren till indikatorn anges att mallen för kvalitetssäkring och bedömningsgrund avseende genomförandeplanerna ska omarbetas under 2019 och att indikatorn därför kommer börja följas under 2020.
Mallen har reviderats och finns tillgänglig på komin. Mallen som är beslutad av förvaltningsledningen gäller samtliga
verksamheter där genomförandeplaner upprättas. Under 2020 kommer en gemensam riktlinje och gemensamt utbildningsmaterial att tas fram för social dokumentation. Planen är att därefter följa den sociala dokumentationen, där genomförandeplaner ingår, genom gemensam egenkontroll i ledningssystem SOSFS 2011:9.
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Åtagande
Utveckla metoder för ökad användning av välfärdsteknologi genom kommunikativa och digitala lösningar. (Funktionsstödsnämnden)

Kommentar
I digitaliseringsprocessen har större delen av kartläggningen av aktuella behov genomförts. Arbetet bedrivs i huvudsak utifrån den framtagna aktivitetsplanen för förvaltningens digitaliseringsprocess. Förvaltningen har kartlagt flera
områden som kan effektiviseras genom digitala lösningar. Som exempel är ett prioriterat område digitalisering av timlistor för personlig assistans för externa utförare. Syftet är att få ännu bättre kontroll över de fakturor som inkommer
och säkerställa att utförda timmar stämmer. Detta kommer att fortsätta arbetas vidare med under 2020. Ett annat exempel är projektet digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser vilket bland annat bidrar till en säkrare hantering
av läkemedel samt minskar risken för avvikelser.
Då Malmö stad infört e-tjänsteplattform på malmo.se i syfte att underlätta för medborgarna att på ett enkelt sätt nå
rätt förvaltning och funktion med sina ärenden, har funktionsstödsförvaltningen bland annat valt att ansökan för organisationsbidrag ska finnas där. Förvaltningen ser även över möjligheten att införa SoL- och LSS-ansökan digitalt på
denna plattform.
För att vårdgivare ska få bättre möjlighet att följa patientens vårdbehov finns systemet Nationell patientöversikt
(NPÖ). Detta möjliggör, med patientens samtycke, att ta del av information i patientjournaler från andra vårdgivare.
Förvaltningen har varit både konsumenter och producenter i NPÖ från juni månad.
Funktionsstödsförvaltningen genomför i samarbete med ITS Malmö utbyggnad av wifi i syfte att skapa förutsättningar
för internet till fler brukare genom att installera nätverksuttag i lägenheterna. Detta arbete har blivit något försenat
och blir klart under våren 2020. Förvaltningen har även ett projekt som delvis finansieras genom Vinnova. Projektet
heter App-oteket och syftar till att underlätta för brukarna att hitta rätt appar som kan bidra till ett självständigt liv och
ökad trygghet. Insatserna inom området syftar till att hitta effektivare och modernare sätt för att underlätta för malmöbon/brukaren att få så bra service som möjligt och att deras uppgifter är skyddade.
Staben ska bidra med strukturer för att skapa förutsättningar till ökad kvalitet i verksamheterna. (Funktionsstödsnämnden)

Kommentar
För att bidra med strukturer i syfte att skapa förutsättningar till ökad kvalitet i verksamheterna har förvaltningens processledargrupp tagit fram förslag på en gemensam struktur för förvaltningens projekt- och förbättringsarbete med
mallar, uppdragsbeskrivningar, processer och verktygsbeskrivningar. Den förväntade effekten är ett gemensamt språk,
en tydligare struktur om vad som är vad och tydligare förväntningar på olika roller inom ramen för projekt- och förbättringsarbete. Det ska också leda till effektivare planering och bättre uppföljning/utvärdering av resultat från projekt- och förbättringsarbete och tydlighet om vilket stöd som finns i förvaltningen. Det konkreta arbetet med strukturen fortsätter under våren 2020.
En annan insats som förväntas bidra till ökad kvalitet i verksamheterna är utvecklingen av arbetet med social dokumentation. På förvaltningsnivå ska gemensamma och aktuella riktlinjer samt ett gemensamt utbildningsmaterial för
social dokumentation tas fram. Dessa insatser kommer följas inom ramen för förvaltningens arbete med intern kontroll under 2020. Kvaliteten i dokumentationen varierar mellan olika verksamheter och olika avdelningar, därav används egenkontroller och åtgärder genom ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete på sektions- och enhetsnivå. Dessa egenkontroller säkrar olika delar av den sociala dokumentationen, exempelvis genomförandeplaner och
löpande anteckningar. När en förvaltningsgemensam riktlinje och ett utbildningsmaterial är beslutat, kommer arbetet
fortsätta med att skapa en förvaltningsgemensam egenkontroll.
En struktur för samordning av strategisk handlingsplan för arbetet med personer med utmanande beteende har tagits
fram under året. Uppföljningen av aktivitetsplanen visade att de flesta aktiviteter är igång och det finns behov av att
skapa en separat struktur för uppföljning av handlingsplanen för att arbetet inte ska stanna av eller tappas bort, samtidigt är det viktigt att aktiviteterna synkas till befintliga strukturer för att uppnå önskade effekter. Vidare pågår framtagandet av strukturer för implementering av Malmö stads process med skyddsåtgärder. Chefer och medarbetare inom
förvaltningen utbildas i processen i syfte att förebygga användandet av tvångs- och begränsningsåtgärder. I den fortsatta implementeringen kommer nyckelpersoner att utbildas i syfte att verka som processtöd inom enheterna.
Utveckla arbetssätt för att brukarens behov av kommunikativt och kognitivt stöd ska tillgodoses. (Avdelning LSS-bostäder)

Kommentar
Arbetet med kommunikativt och kognitivt stöd ämnar öka delaktighet och egenmakt hos brukaren. Användningen av
tex bildstöd, tidshjälpmedel och andra kognitiva hjälpmedel har ökat i flera av verksamheterna. Ett par boenden har
inlett samarbete med vuxenhabiliteringen och regionens dövenhet för att få stöd i arbetet med kommunikation och
kognition.
LSS-bostäderna arbetar för att alla brukare ska ha kvalitetsgranskade genomförandeplaner där det tydligt framgår hur
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Åtagande
behovet av kommunikativt och kognitivt stöd ska tillgodoses. En ny mall för kvalitetsgranskning av genomförandeplaner togs fram i förvaltningen under hösten och majoriteten av avdelningens verksamheter har genomfört arbetet med
granskning av planerna. Granskningarna visar att behovet av kommunikativt och kognitivt stöd i nuläget inte beskrivs
i samtliga genomförandeplaner. Undersökningen visar dock att kvalitén på genomförandeplaner har höjts jämfört
med tidigare år, men att det fortfarande finns behov av förbättring. Kvalitetsgranskningar är en viktig åtgärd då en
följsamhet i genomförandeplanerna innebär en ökad trygghet för brukarna, en ökad delaktighet och en garant för att
brukarna får rätt stöd. Att behovet av det kommunikativa och kognitiva stödet framgår i genomförandeplanerna ökar
möjligheten att möta brukaren på ett kvalitativt sätt.
Kompetenshöjande insatser gällande genomförandeplaner, genom bland annat workshops, har anordnats för medarbetare i en del verksamheter under året. Många medarbetare upplever att det är en utmaning både att skriva en genomförandeplan och att göra den till ett levande dokument. En central del i att tillse att genomförandeplanerna håller
god kvalitet är att det finns en omsorgspedagog i verksamheten som kan vägleda medarbetare och ansvara för arbetet med genomförandeplaner. Här spelar införandet av den pedagogiska strukturen en stor roll med det teambaserade arbetssättet som grund, vilket bland annat garanterar en uppföljning av samtliga genomförandeplaner minst var
tredje vecka.
I de LSS-bostäder som har teknikcoacher, eller som använt sig av teknikcoachernas bedömningar, ses en ökad användning av kognitiva hjälpmedel. Ett ökat samarbete mellan teknikcoacherna och omsorgspedagogerna är påbörjat och
fortsätter under 2020. Tillgång till rätt teknik gör att brukaren blir med självständig och delaktig i sin vardag.
Utöver teknikcoachernas och omsorgspedagogernas arbete med kognitivt och kommunikativt stöd har förvaltningen
erhållit medel från Vinnova för att starta upp "App-oteket", där ett digitalt bibliotek för hjälpmedelsappar ska skapas. I
App-oteket kategoriseras appar utifrån olika behovsområden och syftet är att underlätta för personal och brukare att
hitta hjälpmedel som passar individen. Under hösten har App-otekets projektledare utbildat teknikcoacher i välfärdsteknologi och metoder för implementerade av kognitiva och kommunikativa hjälpmedel. Utbildningen har bland annat lett till att teknikcoacherna upplever att deras uppdrag har förtydligats.
Fördjupa samverkansstrukturer med idéburna organisationer. (Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Kommentar
Avdelning myndighet och socialpsykiatri och idéburna organisationer har under 2019 fokuserat på tre mål som utkristalliserats vid workshops med fokus på medborgarinflytande under 2018.
Fänrik rum fem startade i september och är ett informationsrum bemannat av tjänstepersoner och föreningar, beläget
på Fänriksgatan 1. Dit välkomnas medborgare för att få information om förvaltningens organisation och insatser samt
vad idéburna föreningar har att erbjuda i form av stöd och aktiviteter. Under hösten har Fänrik rum fem haft öppet en
gång i veckan, klockan?13-18. Satsningen har medfört att förvaltningen blivit mer öppen och tillgänglig för medborgarna. Fänrik rum fem är ett exempel på hur olika aktörer gemensamt tar sig an välfärdsutmaningar. En ökad kunskap,
inflytande och förståelse för varandras uppdrag bidrar till att malmöbon får bättre tillgång till stadens samlade utbud
för målgruppen.
Gemensamt brukarråd med avdelningen och vuxenpsykiatrin. I juni medverkade avdelningen på vuxenpsykiatrins kickoff för samverkan. I november arrangerade avdelningen ett inflytandeseminarium där brukare, anhöriga, idéburna
föreningar, ASF och vuxenpsykiatrin medverkade, och där 60 personer deltog. Under dagen lyftes ett antal förslag
kring utvecklingsområden. Sammanställningen av materialet kommer att utgöra underlag för fortsatt arbete.
Samverkan mellan avdelningen och Lokalt forum. En gemensam samverkansstruktur med brukarorganisationer har implementerats i förvaltningen. Avdelningen samverkar med Lokalt forum, ett nätverk där olika idéburna organisationer
inom socialpsykiatri ingår. En gång per månad träffas man för att lyfta gemensamma frågor. Under året har Lokalt forum i samverkan med förvaltningen genomfört “Världsdagen för psykisk hälsa”. För att ytterligare stärka samverkansstrukturen har en beredningsgrupp bildats där fyra brukarorganisationer och två tjänstepersoner träffas för att lyfta
frågor på olika nivåer i förvaltningen. Lokalt Forum har representanter i storstadsnätverk socialpsykiatri och i styr- och
arbetsgrupper inom avdelning myndighet och socialpsykiatri.
Arbetssätt för att tillgodose brukarens behov av kommunikativt och kognitivt stöd vidareutvecklas, bland
annat genom ökad digitalisering. (Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet)

Kommentar
Avdelningen arbetar för att säkerställa att alla medarbetare ser betydelsen av genomförandeplanen och att de enskilda planerna hålls levande. Brukaren ska kunna känna igen beskrivningarna av sina egna önskemål, behov och förmågor i det som dokumenteras i planen. Genomförandeplanen ska vara tillgänglig genom att formen för dokumentationen anpassas tex genom bilder, fotografering från samtalsmatta eller annat. Vid hög och längre personalfrånvaro,
framförallt i verksamheter med färre antal medarbetare riskerar arbetet med kommunikation och kognitionsstöd att
stanna upp. Därför fortsätter arbetet med att göra genomförandeplanerna tydligare för att säkerställa att brukare får
sitt stödbehov tillgodosett även när vikarier eller nya medarbetare arbetar.
Genom att implementera arbetssättet IBIC och att involvera brukarens nätverk i samband med uppföljningar och i det
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Åtagande
dagliga arbetet ökar kvalitén och tydligheten i dokumentationen. Redan nu går det att se att beskrivningarna i genomförandeplanerna och övrig dokumentation om det kommunikativa och kognitiva stödet har ökat och blivit bättre.
Dock behöver arbetet utvecklas ytterligare för att rätt stöd ska ges brukarna i alla situationer. Till exempel har omsorgspedagoger har kommit med förslaget att skapa en förklarande film för brukarna så att alla kan förstå och se meningen med sin egen genomförandeplan.
Inom personlig assistans har medarbetare genomgått utbildning rörande upprättande av genomförandeplan. En kartläggning behöver göras av vilka brukare som skulle behöva ytterligare stöd i sitt kommunikationssätt samt av tekniska
och andra hjälpmedel för att säkerställa att brukarens möjlighet till delaktighet vid upprättandet av sin plan. Enheten
har identifierat en avsaknad av resurser i form av speciell kompetens inom området och ser detta som ett exempel på
att verksamheterna skulle gynnas av att bygga upp en struktur för teamsamverkan utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.
Daglig verksamhet har under året arbetat med att utveckla och implementera arbetssätt som utgår från individens
behov i centrum (IBIC) med fokus på det kommunikativa och kognitiva stödet. Kompetensutveckling har skett genom
bland annat den kostnadsfria webbutbildningen e-autism och text kring kognitiv funktionsnedsättning, vilket ger en
grund för fortsatt dialog. Arbetskonsulenterna har även skapat ett bildstöd till tilldelningsprocessen i daglig verksamhet.
Inom enheten för stöd och avlastning har en utredning av behovet av pedagogiskt stöd och hur det kan tillgodoses
genomförts. Inom ramen för teamet för stöd och service finns stödpedagoger som en resurs för sina kollegor. Verksamheten planerar ett utvecklingsarbete som innebär att fler brukare ska få sin insats utförd av medarbetare i teamen.
På detta sätt kan det pedagogiska arbetet förstärkas. Utvecklingsarbetet med övergång från timavlönade till medarbetare i teamen planeras under år 2020.

Uppdrag - Funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att samordna stödet, stadens och andra
myndigheter, för personer med funktionsvariation.
Funktionsstödsnämnden beslutade 2019-09-23 att låta inrätta en särskild funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare. Uppdraget gick till Enheten för främjande och förebyggande vid Strategiska avdelningen.
Med utgångspunkt från beslutsunderlaget ”Utredning kring en funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare”(FSN-2019-999) har enheten arbetat med att analysera och förtydliga rollen i samordningsfunktionen. Det har då konstaterats att redan i initialskedet bör samordningsfunktionen bemannas med två
tjänster, med uppdrag att arbeta övergripande på systemnivå samt med uppdrag att arbeta med organisationer och medborgarkontakt. Kravspecifikationer för dessa båda tjänster har upprättats, rekrytering har
genomförts och båda tjänsterna kommer att vara bemannade 2020-03-09. Tillgänglighetssamordningen
kan på sikt eventuellt behöva kompletteras med ytterligare en roll, beroende på vilka behov som uppstår i
uppbyggnadsfasen.
Parallellt med rekryteringsprocessen har enheten konstaterat att arbetet måste inledas med utvecklandet av
en strategi för kommunens tillgänglighetsarbete samt en hållbar struktur för det framtida konkreta arbetet
med tillgänglighet. Ansökan har gjorts om medel till ett initialt externt processtöd från Länsstyrelsens avsatta medel för vidareutveckling av funktionhinderpolitiken. Förvaltningen har beviljats ett första stöd om
60 timmar. Tjänsten kommer att förmedlas av konsultfirman SWECO och omfatta processledning av utvecklingsarbetet som påbörjas när samtliga medarbetare är på plats och introduktionen är genomförd.
Processen inleds med genomförandet av en nulägesanalys. Nulägesanalysen genomförs via enkät till stadens förvaltningschefer och intervjuer med stadens tillgänglighetsstrateger/experter. Vidare planeras för
workshops med funktionsstödorganisationerna och för funktionsstödsförvaltningens verksamheter. Behov av ytterligare konsultstöd kan eventuellt uppstå kring fortsatt utveckling av förvaltningens modell för
involvering av idéburen sektor samt för kunskapsutvecklingsinsatser.
Uppdrag - Funktionsstödsnämnden ges i uppdrag under året att hyreshöjningen återställs
för brukare som bor i en bostad enligt LSS från 2017 och i samband med det införa en årlig
indexuppräkningsmodell.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde april 2019 (KF 190424 - § 18) att upphäva sitt beslut
(KF 170525 - § 118) om högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt 9 § 9 lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kommunfullmäktige beslutade även att högsta hyresnivå i
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bostad med särskild service enligt 9 § 9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, ska vara 5 000 kronor i månaden från och med den 1 maj 2019, med indexuppräkning från och med
2020 enligt i ärendet föreslagen modell och att en årlig indexering av hyrestaket inte får leda till att Malmö
stads högsta hyresnivå överstiger högsta hyresnivån för det särskilda bostadstillägget inom det statliga bostadsstödet för personer under 65 år.
Funktionsstödnämnden har verkställt kommunfullmäktiges beslut och fastställt högsta hyresnivån i bostad
med särskild service enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, till
5 000 kronor i månaden från och med den 1 maj 2019.
Nämnden har också infört modell för årlig indexuppräkning av hyrestaket med start år 2020.

Målområde 6 – En trygg stad
Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet
som i stadens offentliga rum.
Funktionsstödsnämndens insatser inom målområdet har spänt över ett brett spektra för att öka trygghetskänslan hos brukare. Det handlar om insatser riktade direkt till personer med funktionsnedsättning såsom
VIP-programmet som bland annat handlar om att stärka självkänsla och minska risken för destruktiva relationer. Placering och utformning av boenden och verksamheter är också en viktig del i det trygghetsskapande arbetet. Arbete har inletts med att anpassa gemensamma ytor i boendena då otryggheten upplevs
som stor där.
Under året har nämnden fortsatt den långsiktiga satsningen för bättre stöd vid utmanande beteende.
Ibland uppstår situationer där verksamheterna med kort varsel behöver stödja en person med ett allvarligt
utmanande beteende. Behovet kan uppstå till följd av förändringar i en brukares livssituation, som flytt,
byte från skola till daglig verksamhet, psykisk eller fysisk ohälsa eller andra för personen påfrestande omständigheter. Personer vars beteende utmanar organisationen ska mötas med kompetens där ett lågaffektivt förhållningssätt är centralt. Ett konsultativt stödteam har bildats för att kunna stötta personalgrupper i
utmanande situationer och skapa en ökad trygghetskänsla för brukaren.
Genom brukarundersökningar synliggörs brukarnas upplevelse av trygghet och otrygghet. I de socialpsykiatriska boendena överstämde resultatet i stort med hur malmöbor i allmänhet upplever sin trygghet (Polisens trygghetsundersökning.) Det som avvek var att hyresgäster i kommunens socialpsykiatriska boenden i
högre grad blivit utsatta för fysiskt våld, 12 % i jämförelse med 2 % i polisens trygghetsundersökning.
Tillgänglighet i stadens offentliga rum och stöd för personer med funktionsnedsättning behöver samordnas vilket kommunfullmäktige i Budget 2019 gav i uppdrag till funktionsstödsnämnden att utreda. Nämnden har anställt två funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare som ska samordna och utveckla stadens
tillgänglighetsarbete.
Nämndsmål/bolagsmål:
Funktionsstödsnämnden ska verka för att öka tryggheten bland nämndens målgrupper - i hemmet,
på arbetsplatsen samt i stadens offentliga rum.
Hur gick det?
Av nämndens tre indikatorer är två uppnådda och den tredje har inget målvärde. Indikatorn avseende utredningar enligt lex Sarah berör både trygghet i hemmet, arbetsplatsen samt i det offentliga rummet och
resultatet visar på en marginell minskning av utredningar som berör otrygghet jämfört med föregående år.
Målindikatorn avseende beslut om kontaktperson, ledsagare och daglig verksamhet följs för första gången
och resultatet visar att andelen beslut som blivit verkställda inom tre månader varierar beroende på insats.
Samtliga åtaganden är uppnådda. Nämnden bedömer att det har skett en positiv förflyttning under året
och att målsättningen för året är uppnådd.
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Varför blev det så?
Vad som upplevs som tryggt eller otryggt är subjektivt, och det är viktigt att nämndens verksamheter arbetar på ett tydligt och transparent sätt för att främja tillit och känsla av trygghet. Olika former för möten
och dialog där brukaren och dess anhöriga har möjlighet att ha insyn i och påverka verksamhet och insats
är viktiga för att skapa en känsla av sammanhang och trygghet. Samarbetet mellan funktionsstödsnämnden
och brukarorganisationer har utökats genom bland annat brukarråden och mötesforumet Fänrik rum fem
som startade i september. Det sistnämnda är en mötesplats där brukare och anhöriga kan träffa tjänstepersoner och brukarföreningsrepresentanter vid samma tid och plats varje vecka.
Anhöriga har en viktig roll när det gäller att öka trygghetskänslan hos brukaren och arbetet med anhörigstöd har stärkts under året i flera verksamheter. Inom barnenheten har en anhörigkoordinator anställts
inom ramen för ett anhörigprojekt som genomförs tillsammans med Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA). Det för tidigt att uttala sig om effekter, men arbetet förväntas skapa en
ökad trygghetskänsla för de anhöriga och därmed även för deras barn.
För de personer som har utvecklat ett utmanande beteende är samordning av ett strukturerat stöd extra
viktigt. Nämnden arbetar aktivt med olika arbetsformer och samarbeten kring brukare med omfattande
utmanande beteende, där Strategisk handlingsplan för utveckling av arbete med personer med utmanande beteende är en
gemensam viljeriktning och förhållningssätt i hela organisationen. Kopplat till nämndsmålet är detta arbete
viktigt för att skapa en trygg och säker miljö för brukare och personal. Utifrån planen har ett konsultativt
stödteam startats. Stödteamet ska stötta verksamheter i situationer där de är i särskilt behov av extra stöd
och därmed tillsammans bidra till ett gott liv och ökad trygghetskänsla hos brukarna. Samarbete och samordning av teamet har fungerat väl och verksamheter upplever att de fått ett gott stöd. Arbetet fortsätter
med att införa pedagogisk struktur och teambaserat arbetssätt. Den pedagogiska strukturen förväntas leda
till en ökad stabilitet där man är bättre rustad för förändringar i arbetet kring brukarna.
Förvaltningen har anställt två funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare som ska samordna och utveckla stadens tillgänglighetsarbete. Samordnarna ska arbeta både övergripande på systemnivå och med
organisationer och medborgarkontakt. De tillträder under våren 2020.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
För att förbättra resultatet i indikatorn avseende andel beslut som verkställs i tid arbetar nämnden med
olika insatser. Ett exempel är en nyligen implementerad mötesstruktur där kontinuerlig uppföljning av pågående beslut bedöms påverka verkställighetstiderna positivt.
Målindikator
Upplevelse av trygghet

Utfall

Målvärde

74%

minst 65%

Kommentar
Indikatorn utgår från fem frågeställningar gällande trygghet, tre av frågeställningarna är från nationella brukarundersökningen som genomförts i LSS-boende personkrets 1 och 2, och två av frågeställningarna är från trygghetsundersökningen som genomförts i LSS-boende personkrets 3 samt boende enligt SoL. Andelen brukare som svarat positivt
på frågeställningarna i årets enkäter var 74,4%. Könsuppdelad statistik per frågeställning redovisas endast i den nationella brukarundersökningen. Mäns upplevelse av trygghet (74,4%) är bättre än kvinnors (68%). Den frågeställning
som båda könen svarat lägst på och som även är den frågeställning där resultatet skiljer sig mest mellan könen är Är
du rädd för något hemma där 65,7% av männen svarat aldrig jämfört med 51,4% av kvinnorna. I trygghetsundersökningen uppgav fler personer att de inte var rädda för någon på boendet (88%) jämfört med andelen som kände sig
trygga på boendet (77%).
Svarsfrekvensen i den nationella brukarundersökningen var totalt 51,1%, och 278 personer har deltagit. Svarsfrekvensen i trygghetsundersökningen var 48% och 121 personer har deltagit.
Granskning av utredningar enligt lex Sarah i förhållande till
trygghet

Uppnådd

Kommentar
Granskningen omfattar samtliga lex Sarah-utredningar från nämndens arbetsutskott under perioden januari till juni
2019 och har genomförts genom textanalys. Av de 37 granskade utredningarna bedöms 18 utredningar röra trygghet
(våld, hot, trakasserier och/eller sexuella trakasserier). Av de 18 utredningarna handlar majoriteten om hot och våld,
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Målindikator

Utfall

Målvärde

exempelvis hot om våld samt slag och knuffar. Utöver dessa 18 utredningar berör tre utredningar otillåtna begränsningsåtgärder från personal mot brukare. Textanalysen visade att våld förekom i 12 fall, hot i sju fall samt trakasserier
och/eller sexuella trakasserier i tre fall. I vissa utredningar förekom flera av de undersökta variablerna och därför är antal förekomster av otrygghet högre än antalet utredningar. Utifrån vilka brukare som blivit utsatta för otrygghet är det
ingen större skillnad i könsfördelningen, 12 män och 10 kvinnor har under perioden utsatts.
I utredningarna är situationer mellan brukare vanligast förekommande, följt av situationer från personal mot brukare.
När det gäller situationer mellan brukare har fler kvinnor än män utsatts. Avseende situationer från personal mot brukare har fler män än kvinnor utsatts. 2018 års granskning av utredningar visade på att 22 av totalt 36 utredningar under perioden januari till april rörde otrygghet. Det är således ett likvärdigt resultat som föregående år, skillnaden är att
antalet utredningar som bedöms röra otrygghet har minskat något mellan åren. Resultatet har överlämnats till förvaltningens socialt ansvariga samordnare (SAS) för vidare hantering.
Andel beslut om kontaktperson, ledsagare och daglig verksamhet som verkställs inom 3 månader

67%

Kommentar
Resultatet, 67 %, baseras på ett medelvärde av resultaten från daglig verksamhet och kontaktperson LSS.
Daglig verksamhet
Andelen verkställda beslut inom 90 dagar för perioden 181001 - 190930 är 61 %. Anledningen till att det kan vara svårt
att verkställa inom 90 dagar är oftast relaterat till att det första mötet med brukaren är svårt att boka och att det finns
hinder på vägen som gör att brukaren inte vill starta insatsen förrän senare. Andelen verkställda beslut efter 90 dagar
är 33 % och andelen icke verkställda beslut är 6 %.
Antal inkomna beslut: 99. Antal verkställda beslut inom 90 dagar: 60. Antal verkställda beslut efter 90 dagar: 33. Antal
icke verkställda beslut: 6.
Kontaktperson
Andelen verkställda beslut inom 90 dagar för perioden 181001 - 190930: 76 %. Andelen verkställda efter 90 dagar
19 %. Andelen icke verkställda beslut: 5 %
Antal inkomna beslut: 74. Antal verkställda beslut inom 90 dagar: 56. Antal verkställda beslut efter 90 dagar: 14. Antal
icke verkställda beslut: 4.
Ledsagning SoL och LSS
Inom ledsagning SoL och LSS och kontaktperson SoL saknas tillräckliga uppgifter för att kunna göra en beräkning av
andelen beslut som verkställs innan respektive efter 90 dagar. Med grund i de uppgifter som finns i verksamheten har
sektionscheferna gjort en uppskattning av andelen. Denna siffra är inte medräknad i utfallet ovan. Cirka 90 % av de
verkställda ärendena under perioden har väntat mindre än 90 dagar på att få en ledsagare eller kontaktperson. I flertalet ärenden där väntetiden innan verkställighet är lång, leder istället ärendet till ett avslut. Detta avslut har sin grund i
t.ex. att brukaren inte önskar insatsen, att brukaren har flyttat eller att brukaren inte går att nå av olika skäl.

Åtagande
Utveckla verksamheternas arbetssätt för att skapa ökad trygghetskänsla hos brukaren. (Avdelning LSSbostäder)

Kommentar
För att skapa en ökad trygghetskänsla hos brukarna har ett konsultativt stödteam införts som under året haft ett flertal
ärenden. Det konsultativa stödteamet är ett rådgivande stöd till verksamheter i situationer där de är i särskilt behov av
extra stöd, exempelvis i de fall där utmanande beteende har uppstått. I teamet samlas kompetens från olika delar i
förvaltningen vilket ska leda till kreativa lösningar i situationer där man behöver tänka utifrån flera perspektiv samtidigt. Sett till behov och situation kan det konsultativa stödteamet ta in olika kompetenser från HSL–organisationen,
habiliteringen, LSS-bostäder, lokalsamordnare, socialpsykiatrin samt kompetens från omsorgspedagoger inom LSS.
Stödet kan ges i situationer kring enskilda brukare, och exempelvis handla om förslag på kompetensutveckling, kontakter som bör tas inom hälso- och sjukvård eller anpassningar i boendet.
Samarbete och samordning av teamet har fungerat väl och verksamheter som varit aktuella menar att de fått ett gott
stöd. De tidigare planerna kring införande av ett operativt team har ändrats då avdelningen nu satsar på att införa pedagogisk struktur och teambaserat arbetssätt i samtliga verksamheter. Den pedagogiska strukturen förväntas leda till
en ökad stabilitet där man är bättre rustad för förändringar i arbetet kring brukarna.
Ytterligare möjligheter till samarbeten och nya arbetssätt har diskuterats under hösten. Syftet var att hitta samarbeten
som gynnar arbetet med heltid som norm, arbetsformer för brukare med utmanande beteende samt andra insatser
som har identifierats innan eller under mötet. Idéer och tankar från mötet följs upp och fler liknande möten/samarbetsforum planeras till nästa år.
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Åtagande
Korta tiden mellan beslut och insats för verkställighet av LSS. (Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Kommentar
För att säkerställa kedjan vid rapportering av icke verkställda beslut är en mötesstruktur implementerad där avstämning sker löpande mellan rapporteringstillfällena. Vid mötet deltar myndighet, rapportör samt berörd verksamhet.
Syftet är att minska antalet icke verkställda beslut genom specifika åtgärder. Vid varje mötestillfälle tas en plan fram
som innehåller konkreta åtgärder samt beslut om vem som göra vad i syfte att få insatsen verkställd och den enskilde
ska kunna få ta del av sin beviljade insats. Detta har visat sig vara framgångsrikt och andelen icke verkställda beslut har
minskats. Totalt har antalet icke verkställda beslut enligt LSS som rapporterats in till IVO minskat från kvartal 4 år 2018
(63 inrapporterade beslut) till samma kvartal 2019 (40 inrapporterade beslut). Vad gäller inrapporterade beslut enligt
SoL blev resultatet en minskning från 15 beslut kvartal 4 år 2018 till 2 beslut kvartal 4 år 2019.

Anvisningsprocessen av bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS är framtagen. Den innehåller bland annat ledtider
för varje moment som förväntas säkerställa en enhetlig och effektiv anvisningsprocess.
Utveckla förutsättningarna för anhörigstöd med hög kvalitet för en ökad känsla av trygghet. (Avdelning
stöd, hälsa och daglig verksamhet)

Kommentar
En väl utvecklad samverkan är viktigt för att skapa en helhetssyn utifrån individens behov där goda förutsättningar för
samarbete mellan myndighet och utförare gällande anhörigstöd är av stort värde för brukarens planerade insatser.
Brukarnas anhöriga har en viktig roll i arbetet med att skapa en helhetssyn och verksamhetens medarbetare har en
viktig roll i att ge anhöriga stöd såväl i vardagen som i formella möten.
Inom daglig verksamhet har ett material tagits fram om samtalsformer vid anhörigstöd för att skapa en tydlighet i vilka
olika former av samtal som kan vara aktuella för verksamhetspersonal eller sektionschef att erbjuda. Anhörigstöd kan
ges även om det inte handlar direkt om brukaren i verksamheten och det är viktigt att alla medarbetare har kännedom
om hur de kan hänvisa anhöriga vidare vid behov. Det framtagna materialet förtydligar detta och ger både medarbetare och sektionschef stöd i arbetet. På Upplevelsehuset har för första gången en träff för anhöriga anordnats tillsammans med anhörigkonsulent. Upplevelsehusets besökare kommer ofta med anhöriga men trots det var träffen inte så
välbesökt. Återkopplingen från de anhöriga som var där var dock god. Analys har gjorts på varför så få anhöriga närvarade och förändringar i informationsspridning inför kommande träffar kommer att genomföras för att öka deltagandet.
Inom personlig assistans är anhöriga ofta en del av arbetsmiljön för medarbetarna. Anhöriga kan också vara anställda
hos brukarna. Sektionschefer och enhetschef har regelbunden kontakt och möten med brukare och dess anhöriga för
att lämna information och för att inhämta synpunkter. Sedan några år tillbaka ordnas anhörigmöten, dels för alla berörda en gång/år och dels i mindre grupper där det finns behov av samtalsstöd. I enheten för stöd och avlastning har
man erbjudit en utbildning i psykisk hälsa för medarbetare och anhöriga. Utbildningen har varit uppskattad och verksamheten planerar därför att fortsätta erbjuda träffar regelbundet. Inom barnverksamheterna sker en särskild satsning
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Åtagande
på anhörigstöd och under året har en anhörigkoordinator arbetat med att utveckla anhörigstödet bland annat genom
enskilda möten med anhöriga till barn i enheten och genom en informationsträff där samtliga anhöriga bjudits in.
Utveckla samordningen av insatser till brukaren för att skapa förutsägbarhet och trygghet i vardagen. (Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet)

Kommentar
För att öka brukarens möjlighet till känsla av trygghet och förutsägbarhet finns behov av att utveckla samordningen
av insatser. Inom avdelningens verksamheter pågår arbete för att utveckla samverkan både internt, externt och med
brukarorganisationer.
Samarbetet med brukarorganisationer har ökat brukarinflytandet och är viktigt i arbetet med att ge ett jämlikt och
tryggt stöd till personer med funktionsnedsättning. Samarbete sker bland annat genom brukarråd och Fänrik rum fem.
Samarbetet med regionen har utvecklats genom bland annat HS-avtalet och Mobilt vårdteam Malmö. Mobila vårdteam är en teambaserad vårdform som innebär ett särskilt riktat läkarstöd från regionen och sjuksköterskor i kommunen som samverkar kring de mest sjuka patienterna. Mobilt vårdteam har under hösten 2019 börjat ta form och de
första inskrivningarna av patienter är gjorda. Det har identifierats ett behov av att i framtiden förstärka samarbetet
med öppenvården/psykiatrin. Barnverksamheterna har påbörjat ett mindre samarbete med barnhabiliteringen, BUP
och andra förvaltningar. Samarbetet handlar om att bygga en plattform för att barn med funktionsnedsättningar och
deras föräldrar ska uppleva delaktighet och trygghet i kontakt med vården och kommunala verksamheter under barnets uppväxttid. Man har också, i samarbete med myndighetsenheten och arbetsmarknads- och socialförvaltningen
tagit fram en checklista och en ansvarsfördelning gällande akuta och tillfälliga placeringar. Ekgatan, ett nytt barnboende i kombination med skola, färdigställdes vid årsskiftet.
Samarbete inom förvaltningen sker bland annat genom teamet för stöd och services uppdrag med att stötta förvaltningens övriga verksamheter med korta eller svårbemannade insatser. De utför också hemtjänstinsatser för förvaltningens målgrupper som tidigare skett genom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen (HVOF). Samverkan såväl inom
den egna förvaltningen som med HVOF har fungerat väl. Det är många parter att samverka med vilket tar tid och man
kommer fortsätta med att hitta former för samarbete framöver.

Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad
Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritid- och kulturliv.
Olika studier visar att personer med insatser enligt LSS och SoL deltar i mindre utsträckning i kultur- och
nöjeslivet samt motions- och friluftslivet jämfört med befolkningen i övrigt och får genom en stillasittande
fritid en försämrad hälsa.
Nämndens arbete har utgått från Malmö stads kulturstrategi och varit inriktat på att stärka och säkerställa
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i stadens fritids- och kulturliv utifrån individens egna önskemål och behov samt på jämlika villkor som andra, både som utövare och åskådare.
Nämnden har fokus på att tillgängliggöra fritids- och kulturaktiviteter för att underlätta för personer med
funktionsnedsättningar att ta del av stadens utbud. Insatserna under året har varit inriktade på att stärka
samverkansstrukturerna med kulturnämnden, brukarorganisationer samt organisationer inom kultur- och
fritidsområdet, vilket har lett till en positiv förflyttning. Flera metoder används för att synliggöra de aktiviteter som finns och motivera den enskilde till en aktiv fritid. En effekt av det arbete som genomförts är att
fler i målgrupperna deltar i olika aktiviteter på sin fritid. Genom att arbetet som genomförts har fokuserat
på meningsfull fritid som utgår från självbestämmande och delaktighet bidrar nämnden till kommunfullmäktigemålet.
Nämndsmål/bolagsmål:
Funktionsstödsnämndens målgrupper ska ha en meningsfull vardag med ett fritids- och kulturliv
som utgår från brukarens individuella intressen.
Hur gick det?
Av de två indikatorerna är en uppnådd och en delvis uppnådd. Samtliga fyra åtaganden är uppnådda.
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Utifrån insatserna som genomförts bedömer funktionsstödsnämnden att målsättningen för året är uppnådd.
Varför blev det så?
Verksamheternas medarbetare har ofta en viktig roll när det gäller att komma fram till vilken aktivitet som
ska göras och i det valet kunna stötta brukaren till att göra mer hälsosamma aktiviteter. Olika satsningar
har genomförts och pågår för att medarbetare och brukare ska få kunskap om Malmös kultur- och fritidsutbud.
Arbetet med fritidsombud har fallit väl ut och fler verksamheter planerar att arbeta med ombud under
2020. Fritidsaktiviteter följs i genomförandeplaner och i verksamheter som tillämpar det teambaserade arbetssättet är det något som särskilt beaktas. Modellen säsongssamtal används i vissa verksamheter för att
öka brukarens delaktighet i valet av aktiviteter. Säsongssamtal är ett samtal vars form varieras för att tillgodose brukarnas behov, genom exempelvis bilder och skriven text.
I början av 2020 kommer den Aktivitetskatalog som är under framtagning att konsolideras i en första version och läggas ut på nätet för användning. Totalt genomför och planerar boendena inom socialpsykiatrin,
brukare och personal, redan i dagsläget fler aktiviteter än tidigare.
Samordnade insatser kan ge ett bredare utbud och ökade möjligheter till nya sociala kontakter för brukaren. Samarbete pågår till exempel mellan LSS-boenden och daglig verksamhet, där LSS-boenden lånar lokaler av daglig verksamhet när daglig verksamhet har stängt. Det har också blivit vanligare att samordna
och dela bilar mellan boendena, något som lett till att det går att möjliggöra fler aktiviteter för brukarna.
Positiva effekter för brukarna kan ses i vissa fall, till exempel när det gäller samarbete mellan verksamheter
inom socialpsykiatrin i arbetet med brukardelaktighet.
Dialogen om ökad tillgång till kulturlivet fortsätter i samverkan med kultur- och fritidsnämnderna, med
utgångspunkt i samtliga nämnders ansvar och möjligheter att tillgängliggöra utbudet för nämndens målgrupper.
Det är en utmaning både i att stötta brukare med att genomföra aktiviteter och att kunna motivera brukare
som saknar motivation. För att kunna göra det krävs en god tillitsfull relation, vilket i sig är ett långsiktigt
arbete. En annan utmaning är att skapa en variation av aktiviteter som bygger på samhällets utbud. Samtliga personalgrupper försöker motivera brukare att sysselsätta sig mer och delta i aktiviteter som finns i
Malmö stad.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämnden bedömer att ambitionsnivån och strukturen på arbetet inom målområdet behöver stärkas. Ett
utvecklingsområde för att skapa fler möjligheter till ett mer varierat fritids- och kulturliv är samarbete med
ideella organisationer.
Det råder stor samstämmighet om att man i enheterna vill fortsätta att utveckla hur information om aktiviteter förmedlas till brukaren på ett pedagogiskt sätt och att utveckla samarbetet mellan boendena för att
kunna genomföra vissa aktiviteter.
Verksamhetens chefer bedömer att mer kan göras för att särskilt inom ramen för ledsagningen erbjuda
hälsosamma och miljövänliga aktiviteter. Fortsatt utredning och utveckling av nämndens arbete med ökad
tillgång till kultur- och fritid sker även inom ramen för nämndens hälsofrämjande arbete.
Målindikator

Utfall

Målvärde

Andel personer med kontaktpersonsinsats LSS som upplever
nöjdhet med de aktiviteter de gör med sin kontaktperson

81%

100%

Kommentar
Då en brukarundersökning om nöjdhet gick ut till samtliga brukare under 2018 kommer utfallet av den att anges som
svar till indikatorn, då bedömningen är att åter skicka ut en enkät så tätt inpå riskerar underlaget inte ge en rättvis bild.
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Målindikator

Utfall

Målvärde

Under april månad 2018 skickades en enkät ut till samtliga brukare. En bearbetning av enkäter samt analys gjordes
under nov-dec. Av de inkomna svaren var 81% nöjda. Slutsatsen är att om man som brukare är nöjd med sin kontaktperson är man även nöjd med aktiviteterna, att det upplevs synonymt. Det sociala umgänget är viktigare än aktiviteten i sig.
Kvalitativ analys av förutsättningar och hinder för deltagande i
kulturaktiviteter

Uppnådd

Kommentar
Nämndens fritids- och kulturutvecklare skickar kontinuerligt tips på aktiviteter till kontaktpersoner. Brukare med kontaktpersonsinsats bestämmer vad den vill göra tillsammans med kontaktpersonen, exempelvis kan det vara att delta i
kulturaktiviteter. Indikatorn utgår från enkät om hinder och förutsättningar för att delta i kulturaktiviteter som skickats
till kontaktpersoner vid två tillfällen under året. Utskicket gick till ca 230 kontaktpersoner varav 13 svar har inkommit.
Cirka hälften av de svarande uppger att brukaren har deltagit i någon av de föreslagna aktiviteterna. I de fall brukare
deltog uppger kontaktpersonerna följande som bidragande faktorer: att kontaktpersonen har varit viktig för att förmedla och inspirera, att brukaren har tidigare erfarenhet av aktiviteten samt att kostnaden inte var för hög. Orsaker
som kontaktpersoner uppgett till varför brukaren valt att inte delta är att intresse inte funnits för föreslagna aktiviteter,
osäkerhet kring hur man tar sig till platsen/lokalen samt mer individbundna orsaker såsom svårigheter att vara i stora
folksamlingar. Arbetet fortsätter under 2020.

Åtagande
Staben ska samordna förvaltningens arbete med stadens kulturstrategi utifrån åtagandet om ökad tillgång till kultur i vård- och omsorgsverksamheter. (Funktionsstödsnämnden)

Kommentar
Med utgångspunkt i stadens kulturstrategi samordnar förvaltningens fritids- och kulturutvecklare arbetet främst genom inspirations- och informationsinsatser till verksamheterna. I slutet på 2018 genomförde förvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen en pilotundersökning på två LSS-boenden, med syfte att synliggöra förutsättningar att
utveckla kulturarbetet i verksamheterna. Arbetet utmynnande i rapporten Mer kultur inom LSS, en undersökning om
förutsättningar för nya upplevelser, som inkluderar ett antal aktiviteter som planerades under året. En av aktiviteterna
var att utveckla ett ökat samarbete med kontaktpersonsverksamheten. För att möjliggöra tillgången till olika fritidsaktiviteter görs utskick till kontaktpersoner med information om aktuella kulturarrangemang. En viktig förutsättning är
att tillgängliggöra informationen med lättläst text och fler bilder. Utskicken har varit uppskattade, efterfrågats och
även genomförts till verksamheten för ledsagarservice. Dialogen om ökad tillgång till kulturlivet fortsätter i samverkan
med kultur- och fritidsförvaltningarna, med utgångspunkt i samtliga förvaltningars ansvar och möjligheter att tillgängliggöra utbudet för nämndens målgrupper. Fortsatt utredning och utveckling av förvaltningens arbete med ökad tillgång till kultur och fritid sker även inom ramen för förvaltningens hälsofrämjande arbete.
Verka för att alla brukare ges möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter. (Avdelning LSS-bostäder)

Kommentar
Inom förvaltningens LSS-bostäder sker ett arbete för att alla brukare ska ges möjlighet till meningsfulla aktiviteter.
Vissa verksamheter arbetar utifrån modellen säsongssamtal med brukaren för att öka brukarens delaktighet i valet av
aktiviteter. Andra verksamheter har fritidsombud som arbetar aktivt med att erbjuda och möjliggöra aktiv fritid inom
och mellan verksamheterna. Bland annat har en enhet utsett fritidsombud för att samordna aktiviteter för en eller flera
brukare på ett antal boenden. Några exempel är att skapa möjligheter för aktiviteter såsom odling, boule och utespel, i
hemmiljö och närområde för de brukare som har svårt att ta sig iväg. Detta i syfte att brukarna ska få en utemiljö som
gynnar aktivitet. Arbetet med fritidsombud har fallit väl ut och fler enheter planerar att starta arbetet med ombud under 2020. Fritidsaktiviteter följs i genomförandeplaner och i verksamheter som tillämpar det teambaserade arbetssättet är det något som särskilt beaktas.
Säsongssamtal är ett samtal vars form varieras för att tillgodose brukarnas behov, man använder exempelvis bilder
och skriven text. Att genomföra säsongssamtal gör brukarna mer delaktiga i planeringen av sin fritid och detta bidrar
till bättre livskvalitet. Brukarna upplever att de får mer aktiviteter tillgodosedda genom samtalen och detta bidrar till
ökat inflytande och delaktighet samt att brukarna tar större del av fritids- och kulturlivet. I en del verksamheter genomför medarbetarna observationer för att finna aktiviteter som är meningsfulla för brukarna. En del verksamheter
använder sig också av fritidsblanketten och upplever att detta arbetet är väl förankrat och fungerar bra.
Det finns i många boenden en regelbunden kontakt med externa samarbetspartners såsom regionen och föreningar
för att hålla sig uppdaterade om utbudet av aktuella aktiviteter. Ibland har schemaförändringar skett för att möjliggöra
att brukare får tillgång till meningsfulla aktiviteter. Detta har lett till att brukare som tidigare saknade fritidsaktiviteter
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Åtagande
idag har regelbunden kontakt med föreningslivet. I en enhet har man startat gemensamma aktiviteter mellan boenden, bland annat genom ett hälsoprojekt för att främja en god hälsa och en målarcirkel på ett av stadens bibliotek.
Under sommaren har en enhet arbetat med stöd för personal att finna inspiration till att erbjuda aktiviteter samt att
göra det enklare och mer lättillgängligt att finna spontana aktiviteter. Varje aktivitet har presenterats både i bild och
skrift med information om kostnader, möjlighet till kollektivtrafik, adress osv. Varje aktivitet har också haft en beskrivning av vilket stöd brukaren skulle kunna behöva under aktiviteten och om aktiviteten kan avslutas vid behov eller ej.
Aktiviteterna har erbjudits individuellt och tydliggörande har skapats till varje aktivitet främst i form av bildstöd. Resultat av detta har varit att brukarna i större utsträckning har deltagit i evenemang i staden.
Det har också blivit vanligare att samordna och dela bilar mellan boendena, något som lett till att det går att möjliggöra fler aktiviteter för brukarna. Det råder stor samstämmighet om att man i enheterna vill fortsätta att utveckla hur
information om aktiviteter förmedlas till brukaren på ett pedagogiskt sätt och att utveckla samarbetet mellan boendena för att kunna genomföra vissa aktiviteter.
Öka brukardeltagande på områdena sysselsättning och fritid med fokus på tilltron till den enskildes förmåga till återhämtning. (Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Kommentar
I avdelningens nätverk för fritidsombud träffas personal och brukare för att tillsammans planera aktiviteter som är tillgängliga för avdelningens brukare. Under året planerades och genomfördes till exempel en välbesökt julmarknad.
Nätverket fungerar även som en inspirationsbank där personal och brukare kan dela med sig av förslag på aktiviteter.
Totalt genomför och planerar idag de enskilda boendena, brukare och personal, fler aktiviteter än tidigare. Det är såväl
planerade som (återkommande) spontana aktiviteter. En del sker i grupp medan andra är individuella, bland annat i
form av quiz, skogspromenader, odlingslott, fritidsevenemang och besök på mötesplats.
Inom ramen för handlingsplan Uppdrag psykisk hälsa initierades under året Aktivitetskatalogen, en digital plattform
som ska vara ett levande forum för malmöborna innehållande aktiviteter riktade till personer med psykisk ohälsa. Aktivitetskatalogen ska vara en kunskapskälla för brukare, anhöriga och personal men också en inspirations- och inkörsport
till social integration för personer med psykisk ohälsa. Arbetet påbörjades under våren och inkluderar såväl insamlande av information, inventering av befintliga verksamheter och aktiviteter som bedrivs av Malmö stad och genom
ideella organisationers försorg och IT-utmaningar för att tillhandahålla de tekniska lösningar med nya innovativa inslag som aktivitetskatalogen kräver. Aktivitetskatalogen kommer att konsolideras i en första version i början av 2020.
Skapa ökade möjligheter för brukare att välja hälsosamma aktiviteter. (Avdelning stöd, hälsa och daglig
verksamhet)

Kommentar
Enheten för stöd och avlastning har under året arbetat med åtagandet Skapa ökade möjligheter för brukare att välja
hälsosamma aktiviteter genom tre aktiviteter. Man har utrett möjligheten att starta ett digitalt forum för ledsagarna där
de kan utbyta information om evenemang, föreningar och aktiviteter som kan vara lämpliga för enhetens målgrupper.
Man har också undersökt om detta skulle kunna göras i samarbete med Malmö stads evenemangskalender. Bedömningen efter utredningen är att det inte är möjligt för enheten att driva ett sådant forum och i stället görs varje vecka
ett mailutskick till samtliga medarbetare innehållandes relevant information om bland annat aktiviteter. Utskicken har
till viss del innehållit information om hälsosamma aktiviteter. Man har haft en dialog med ansvariga för Malmö stads
evenemangskalender som resulterat i att de ska titta på möjligheter att till exempel sortera inlagda evenemang på
tillgänglighet.
Verksamhetens chefer bedömer att mer kan göras för att särskilt inom ramen för ledsagningen erbjuda hälsosamma
och miljövänliga aktiviteter. När teamen för stöd och service utvecklas finns det sammanhållna arbetsgrupper vilket
gör det lättare att utveckla detta område.

Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad
Kommunfullmäktigemål – Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.
I förarbetena till lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, betonas hemmets betydelse
för allas vår livskvalitet. Lagstiftaren uttrycker bostadens särskilt viktiga betydelse för personer med funktionshinder: "Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna identiteten som den egna
bostaden. Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina mest elementära behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar i samhällslivet.
Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden
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många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionshinder än den är för icke funktionshindrade personer".
Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att verka för att målgrupperna inom nämndens
verksamheter ska ha tillgång till bostäder av god kvalitet och med en god levnadsmiljö. Wifi är en viktig
indikator för god kvalitet då det ger förutsättningar för ökad delaktighet och jämlikhet. Utbyggnad av fast
internetuppkoppling och wifi pågår. Detta arbete är en viktig del i kommunfullmäktigemålets intention om
en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning.
Nämnden ser en utmaning i att kunna tillgodose målgruppernas behov av bostäder. Eftersom samtliga bostäder inom staden inte är tillgängliga för målgrupperna blir utbudet begränsat vilket påverkar brukarnas
valmöjlighet. En positiv förflyttning under året är att kön till bostad med särskild service enligt LSS har
minskat, men det är fortfarande längre väntetider för individer som önskar byta bostad. Olika brukargrupper har olika behov av bostäder, det kan röra sig om bostäder i den täta staden men det finns också behov
av bostäder i stimulianpassade miljöer, vilket i nuläget är svårt att tillgodose. Samverkan sker med tekniska
nämnden, LiMa, och servicenämnden för att tillgodose behovet av bostäder med särskild service. Under
2020 öppnar nämnden ytterligare ett boende med sex platser i stimulianpassad miljö.
Avseende målets fokus på en tillgänglig stad kan tillgänglighet betyda olika saker i olika sammanhang.
Inom funktionshinderområdet betyder det att skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att
kunna delta i samhället på jämlika villkor. Målet att nå ett tillgängligt samhälle omfattar alla samhällets områden. Personer med funktionsnedsättning ska ha tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar samt ha tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster, inklusive digitala
lösningar. Med koppling till uppdrag i budget 2019 har nämnden anställt två funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare, detta beskrivs närmre i målområde 5.
Nämndsmål/bolagsmål:
Funktionsstödsnämndens målgrupper ska ha tillgång till bostäder som främjar god livskvalitet.
Nämnden ska verka för ökad tillgänglighet i stadens offentliga rum.
Hur gick det?
Båda indikatorerna kopplade till målet är uppnådda. Avseende personer med gynnande beslut som väntar
på en bostad med särskild service enligt LSS är en förklaring till det positiva resultatet att ett intensifierat
arbete har skett under året med det lediga bostadsbeståndet. Samtliga åtaganden kopplade till målet bedöms som uppnådda. Utifrån genomförda insatser bedömer funktionsstödsnämnden målet som uppnått.
Varför blev det så?
Nämndens långsiktiga fokus är att arbeta utifrån brukarnas behov av stimulianpassning och utformning av
boendemiljön vid uppstart av nya boenden samt att arbeta förebyggande för att brukare ska kunna bo kvar
i sina bostäder och inte bli vräkta. Arbetet kräver samverkan med både andra nämnder och olika verksamheter internt i förvaltningen. Inom nämndens LSS-boenden sker insatser på flera plan för att boendemiljöerna ska främja god livskvalitet. Det har både genomförts mindre förändringar för att skapa mer stimulianpassade miljöer såsom avskärmningar i befintliga boenden och lokaler samt att ett arbete har bedrivits för
att säkerställa att nybyggnationer är anpassade utifrån målgruppens behov. Inom boendestödet har ett utvecklingsarbete skett fokuserat på motivation, stöd och kontaktnät vilket har gett positiva resultat avseende vräkningar.
Nämnden har undersökt möjligheterna att samverka med andra aktörer för att utifrån forskning utveckla
inne- och utemiljö. Dialog har under året skett med Alnarps universitet och samverkan har inletts i projektet Parkliv. Projektet syftar till att undersöka hur stadens parkmiljöer kan göras tillgängliga för personer
som inte har tillgång till dem i nuläget. Utifrån nämndens målgrupper är personer med autismspektrumdiagnos fokus inom ramen för projektet. Projektet där även tekniska nämnden deltar kommer att starta
2020.
Satsningen på wifi-utbyggnad ger likvärdiga förutsättningar att använda digitala hjälpmedel i verksamheterna och främjar delaktighet, vilket i sin tur bedöms höja livskvaliteten. Effekt för brukarna går ännu inte
att se fullt ut då utbyggnaden av wifi inte är klar.
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Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Utfallet är i huvudsak enligt plan.
Målindikator

Utfall

Målvärde

Antal personer med gynnande beslut som väntar på en bostad
med särskild service enligt LSS

19

högst 25

Kommentar
Per den 31 december 2019 är det totalt 19 personer som väntar på LSS-bostad.
Av dessa har fyra personer väntat mer än ett år. Fyra har väntat mer än tre månader. Sju personer har väntat mindre än
tre månader. Fyra personer har avbrott i verkställighet. Åtta personer av de 19 har tackat nej en till flera gånger om
erbjudande om bostad.
Andel verksamheter som har tillgång till wifi i personal- och gemensamma utrymmen

70%

minst 70%

Kommentar
Wifi-projektet startade vecka 35 och beräknades vara klart innan årsskiftet. Detta projekt är försenat och beräknas vara
klart i februari. Per den 5 december bör täckningsgraden vara 70%. När projektet är slut beräknas täckningsgraden
komma upp till 95%.

Åtagande
Staben ska undersöka möjligheten att utifrån forskning och i samverkan med andra aktörer driva ett projekt för att utveckla boendemiljön (både inne- och utemiljö) med syfte att möta behoven hos särskilt känsliga
personer (utmanande beteende). (Funktionsstödsnämnden)

Kommentar
Utifrån forskning som belyser vikten av en lämplig boendemiljö för personer med funktionsnedsättning och i synnerhet för personer med utmanande beteende undersöker förvaltningen möjligheten till samverkan med andra aktörer.
En extern aktör som uppvisat intresse i frågan är Alnarp universitet. Kopplingen mellan utemiljö och funktionsstöd är
ett angeläget ämne för Alnarp universitet, ett direkt samarbete med kommunen uppskattas och anses driva utvecklingen inom såväl undervisning som forskning. Samarbetet har startat under hösten 2019. Ytterligare samverkan med
SLU Alnarp har påbörjats i ett projekt som heter Parkliv. Projektet syftar till att titta på hur man kan göra stadens parkmiljöer tillgängliga för människor som inte har tillgång till dem i dag. Förvaltningen har valt att lyfta upp personer med
en autismspektrumdiagnos och kommer att i samarbetet med fastighets- och gatukontoret och Alnarp arbeta vidare
med detta projekt under 2020.
Förvaltningen arbetar även med att stötta verksamheten i syfte att mer aktivt använda utemiljön för att främja en god
hälsa bland nämndens brukare. Genom att använda utemiljön identifieras goda platser och aktiviteter, dvs sådant som
fungerar hälsofrämjande för brukarna. Man kan både skapa lugn och aktivitet, social stimulans, sinnesstimulering och
en känsla av sammanhang och tid. En positiv bieffekt är att detta också är hälsofrämjande för personalen.
Åtagandet bedöms bidra till funktionsstödsnämndens mål om att nämndens ska ha tillgång till bostäder som främjar
god livskvalitet. Nämnden ska verka för ökad tillgänglighet i stadens offentliga rum.
I samarbete utveckla LSS-bostädernas miljöer för att främja god livskvalitet. (Avdelning LSS-bostäder)

Kommentar
Utmanande beteenden kan visa sig i ett upprepat negativt beteende som kan leda till självskador, fysiska skador på
andra och/eller materiella skador. För att arbeta förebyggande och minska risken för materiella skador och skador på
person finns behov av att identifiera verksamheters inne- och utemiljöer med syftet att stimuli- och säkerhetsanpassa
dessa. Avdelning LSS-bostäder har en viktig roll i detta arbete. Med en god och anpassad boendemiljö får brukaren
större möjligheter att utvecklas och uppnå en god livskvalitet.
Arbete sker på flera plan för att skapa bättre boendemiljöer i LSS-bostäderna utifrån brukarnas behov av stimulianpassning. Detta arbete kräver samarbete med flera aktörer både internt och externt. Avdelning LSS-bostäder samarbetar bland annat med lokalsamordnare, fastighetsägare och Bo-LSS. Under året har bygglov godkänts för två anpassade
boenden som kommer öppna i slutet av 2020 och första kvartalet 2021. Med de nya boendena väntas mer anpassade
boendemiljöer för brukare med utmanande beteende.
I en del fall kan mindre förändringar vara viktiga för att skapa mer stimulianpassande lokaler och bättre boendemiljö.
Exempel på sådana små förändringar är att medarbetare i LSS-bostäderna avstår från att använda stark parfym eller att
sätta upp en extra vägg i befintliga lokaler för att göra avskärmningar. Denna sortens mindre anpassningar kan ge en
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Åtagande
direkt positiv effekt på brukarens mående. Boendemiljön är en faktor som påverkar livskvaliteten, och med bättre boendemiljöer får brukaren större möjligheter att leva ett gott liv och utvecklas.
Stödja brukare i att bibehålla sitt boende bland annat genom att utveckla boendealternativ samt via boendestöd öka möjligheten för att bibehålla egen lägenhet. (Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Kommentar
Inom boendestödet är arbetet med att stödja brukaren i att upprätthålla rutiner kopplade till boendet ständigt pågående. Boendepedagogerna motiverar och stödjer brukarna i att knyta kontakter med till exempel ASF och Region
Skåne om behov uppstår. Under perioden januari till november 2019 har en brukare av 450 förlorat sin bostad under
pågående boendestödsinsats. En förhållandevis låg siffra.
Under året har avdelningen öppnat ett nytt boende, med åtta platser riktat till personer med SoL-beslut. Syftet är att
kunna erbjuda personer med externa placeringar en möjlighet att komma hem till Malmö samt att förebygga ytterligare externa placeringar.

Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det
är enkelt att göra hållbara val.
Den nationella folkhälsopolitiken lyfter bland annat boendemiljö, närmiljö och levnadsvanor som avgörande faktorer för att uppnå en god hälsa. Arbetet inom målområdet har främst haft fokus på att integrera
hållbarhetsperspektiv i både de övergripande samt brukarnära processerna. Nämndens verksamheter har
arbetat både med att öka medarbetares kunskap och medvetenhet samt med att motivera brukarna till hälsosamma- och miljövänliga val. Nämndens bedömning är att de genomförda insatserna bidrar i viss del till
kommunfullmäktigemålet.
Nämndsmål/bolagsmål:
Funktionsstödsnämndens verksamheter ska präglas av hållbarhet och gröna val för att minska klimatpåverkan och främja en hälsosam och miljövänlig vardag för brukarna.
Hur gick det?
Indikatorerna kopplade till målet är inte uppnådda. Av de fyra åtaganden som är kopplade till målet bedöms tre ha uppnåtts under året och ett delvis ha uppnåtts. Nämndens åtaganden har både fokus på att
integrera hållbarhetsperspektiv i de övergripande processerna samt mer verksamhetsfokus genom att öka
hälsosamma val för brukare och säkerställa hälso- och miljökrav i verksamheter. Nämnden bedömer att
insatserna för att öka hälsosamma val gett positiva effekter, men att övriga insatser som genomförts under
året inte är tillräckliga för att kunna visa på en positiv förflyttning, vilket gör att målet bedöms som delvis
uppfyllt.
Varför blev det så?
Arbetet för att integrera hållbarhetsperspektiv sker genom att inköp ur ett hållbarhets- och miljömässigt
perspektiv lyfts på ekonomiavdelningens uppföljningsmöten med verksamheterna samt genom information till personer som gör inköp i förvaltningen. Arbetet har ännu inte gett positiv effekt på indikatorerna
och ytterligare insatser kommer genomföras under 2020.
Gällande arbetet med att öka brukarnas medvetenhet kring hälsosamma val i vardagen har flera verksamheter genomgått en utbildning kring hälsosamma livsmedel som Malmö stads dietister har tagit fram. Utbildningen har resulterat i att medarbetarna fått redskap för att bättre kunna motivera brukarna till hälsosamma val. Flertalet insatser har även genomförts kopplade till matsedlar, temamåltider samt odlingslotter,
vilket har medfört mer varierad och individanpassad kost samt ökad nöjdhet kring måltiderna.
Kopplat till hälsosam vardag har en trygghetsundersökning genomförts på nämndens socialpsykiatriska
boenden. En majoritet av brukarna uppgav att de var nöjda med sitt boende. Utifrån resultaten i undersökningen förs dialog i boendena om trygghet och åtgärder har satts in.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Ett intensifierat arbete för att uppnå förflyttning inom indikatorerna kommer att bedrivas i målkedja 2020.
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Indikatorn avseende miljömärkta varor har i viss mån varit svår att följa då det i vissa produktkategorier
inte finns miljömärkta varor. Inom detta område kommer en indikator avseende livsmedel istället att följas.
Målindikator
Andel miljömärkta varor

Utfall

Målvärde

48%

minst 70%

Kommentar
Andelen miljömärkta varor som köpts in genom Ekots marknadsplats för perioden januari till december uppgår till 48
procent. När det gäller inköp av livsmedel genom Ekots marknadsplats uppgår andelen miljömärkt till 63 procent.
Andel kemikalier som är miljömärkta

66%

minst 80%

Kommentar
Andelen miljömärkta kemikalier som köpts in genom Ekots marknadsplats för perioden januari till december uppgår
till 66 procent.
Antal korta taxiresor (under 4 kilometer)

1 029

högst 868

Kommentar
Det totala antalet korta taxiresor (resor under 4 kilometer bokade med taxikort) som genomförts under 2019 är 1029.
Antalet korta taxiresor har därmed minskat jämfört med 5% jämfört med 2018. Målvärdet om en 20% minskning är ej
uppnått.

Åtagande
Staben ska stötta förvaltningens chefer i hållbarhets- och miljöinriktat arbete. (Funktionsstödsnämnden)

Kommentar
Stödet till förvaltningens chefer kring hållbarhets- och miljöinriktat arbete sker främst genom kompetenshöjande insatser. Under året har insatser genomförts kopplade till nämndens indikatorer inom miljöområdet. Ekonomiavdelningen har tillsammans med strategiska avdelningen tagit fram en plan, och genomfört insatser kopplade till indikatorer avseende inköp. Bland annat har informationsinsatser genomförts och inköp utifrån ett miljömässigt och hållbarhetsperspektiv lyfts numera på ekonomiavdelningens uppföljningsmöten med chefer i förvaltningen. Ekonomiavdelningen har också tagit fram underlag och information till beställare för att underlätta att välja miljömärkt och kommunikationsinsatser har genomförts tillsammans med kommunikationsavdelningen. Samtliga indikatorer kopplade till
miljö och inköp följs nu upp inom ramen för förvaltningens ordinarie uppföljningsprocess.
Förvaltningens arbetsmiljögrupp har under året utvecklat checklistan för den fysiska skyddsronden så att den även
omfattar frågor om kemiska arbetsmiljörisker. Att hållbarhetsperspektivet integreras i de ordinarie processerna och
kopplas nära respektive verksamhet är något som förvaltningen eftersträvar. En förväntad effekt av insatserna är att
kunskapen höjs och förvaltningen skapar bättre överblick i förhållande till miljömålen.
Öka brukarnas medvetenhet kring hälsosamma val i vardagen. (Avdelning LSS-bostäder)

Kommentar
Genomförandeplanerna är ett viktigt redskap för att identifiera brukarnas behov och att kunna ge rätt stöd utifrån
dessa, det stöd gäller även hälsosamma val i vardagen. Dietisterna i Malmö stad har, som stöd till medarbetarna, tagit
fram en utbildning i Lärkan kring hälsosamma livsmedel och på vilket sätt man kan motivera brukarna att välja dessa
vid inköp. Flera verksamheter har gått igenom utbildningen och har fått redskap för det vidare arbetet.
I enheterna har ett flertal insatser genomförts under året. En del verksamheter har husmöten med brukarna där man
planerar matsedel och pratar om hälsosamma val gällande måltider. Någon verksamhet har en köttfri dag per vecka,
något som brukarna uppskattar. En annan verksamhet har utformat en receptpärm vars syfte är att vara inspiration till
hälsosamma måltider när brukarna ska planera sina matsedlar och inköp för att kunna motivera till mer varierade måltider. Effekten för brukarna har blivit att maten som köps in är av god kvalitet samt att inköpen är mer genomtänkta. I
en enhet har verksamheter tillsammans startat ett projekt för att uppmuntra till fysisk aktivitet och på andra ställen har
man arbetat med temakvällar och matlagningskvällar.
Tre verksamheter har teman kring måltider från andra länder. Medarbetarna tillsammans med brukarna letar information om landet man ska ha som teman och söker recept. Temamåltiderna har bidragit till bra dialoger kring mat från
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Åtagande
andra länder och kulturer vilket brukarna tycker är mycket intressant. De känner att de får lära sig om andra kulturer,
något som även bidrar till meningsfulla aktiviteter. Arbetet kommer att fortsätta under 2020.
Flera av avdelningens boenden har egna odlingslotter och på ett ställe har man börjat beställa mer ekologisk och
närodlad mat. Detta har lett till fräschare varor och att kosten blir mer varierad och individanpassad, vilket i sin tur har
lett till nöjdare brukare. I de fall då brukare sköter sina inköp helt själva har personal arbetat med motiverande samtal
för att uppmuntra till hälsosamma val.
Intervjua brukarna om deras upplevelse av trygghet på boendena samt vidta åtgärder vid otrygghet. (Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Kommentar
En trygghetsundersökning på cirka 30 frågor genomfördes på avdelningens samtliga 27 socialpsykiatriska boenden.
Syftet var att få ta del av hyresgästerna erfarenheter och trygghet på kommunens boenden. 48% av totalt 254 brukare
medverkade, det än så länge högsta deltagandet som varit på någon brukarundersökning inom avdelningen. Enkäten
berörde fem områden: boendeform, problem på boende, fysiskt och psykiskt våld samt oro att utsättas för brott.
Överlag var resultatet positivt. Exempelvis uppgav fyra femtedelar av hyresgästerna att de var nöjda med sin boendeform och att de kände sig trygga på sitt boende, nästan 90% uppgav att det inte fanns någon de var rädd för på boendet. För att få ett jämförelsematerial var undersökningen löst baserad på polisens trygghetsundersökning. Resultatet
visade sig i stort överensstämma med hur malmöbor generellt upplever sin trygghet och utsatthet för brott. Det som
avvek var att hyresgäster i kommunens socialpsykiatriska boenden i något högre grad blivit utsatta för fysiskt våld,
12% i jämförelse med 2% generellt. Något som till stor del troligen beror på boendeformen, då flertalet boenden inte
ger möjligheter för att undvika umgänge med grannar vare sig man vill eller inte vilket indikeras av att både fysiskt
och psykiskt våld till största delen skedde i gemensamma utrymmen.
Ett bifynd i undersökningen var att flera hyresgäster uppgav att de kände sig otrygga när de skulle öppna sin dörr då
den saknade titthål. Efter inventering visade det sig att drygt hälften av lägenheterna saknade titthål. Avdelningen ser
nu över möjligheterna att installera detta i samtliga lägenheter för att öka tryggheten.
Avdelningens LSS-boenden har regelbundna husmöten där brukare och personal tillsammans diskuterar insatser för
att öka trivsel och trygghet på boendet. Brukarnas åsikter och upplevelser är här vägledande för vilka insatser som genomförs. Det har till exempel handlat om störningar utanför boendet där hyresvärd informerats och samverkan skett
för att finna en lösning. Det har skett ett medvetet arbete för att trygga den yttre miljön genom att till exempel omgående byta trasig belysning. Önskan om högre personalnärvaro i gemensamma utrymmen har framkommit. Här arbetar sektionschef och personalgrupp tillsammans för att skapa rutiner som möjliggör detta. För att stödja de kvinnor
som bor på stödhusen har där bildats kvinnogrupper för att ge dem möjligheter att delta i aktiviteter med likasinnade
och där även kvinnorna upplever en fristad och kan samtala om liknande problematik.
Personalgrupperna utbildas kontinuerligt i lågaffektivt bemötande för att därigenom vara bättre rustade att hantera
potentiellt hotfulla situationer på boendet. Den stora utmaningen i att minska förekomsten av våld ligger i boendenas
fysiska utformning. Något att ta med sig i planeringen av nya byggnationer och boendeformer.
Säkerställa att hälso- och miljökrav styr valet av produkter i verksamheterna. (Avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet)

Kommentar
Avdelningens inköpare har en viktig roll för att inköpen ska bli mer miljömässigt hållbara. Ett arbete för att öka kunskapen bland inköpare och att skapa bättre förutsättningar för dem att göra rätt prioriteringar vid inköp planerades
under 2019. Detta fortlöpte genom en dialog kring arbetet med statistik gällande förvaltningens miljöfrågor, vilken
ägde rum under perioden januari till juli 2019 och efter det skulle vidare dialog och arbete ske i respektive avdelning.
Avdelningen för stöd, hälsa och daglig verksamhet gjorde under hösten ett informationsutskick rörande de hälso- och
miljökrav som beställare in om förvaltningen har att förhålla sig till. Informationen skickades ut till avdelningens enhetschefer för att de skulle kunna informera de medarbetare i respektive enhet som sköter inköp.
Det finns en del svårigheter med att få alla inköp att bli miljömässigt hållbara eftersom vissa varor i nuläget bara finns
hos en leverantör. Det är dock viktigt att löpande sprida information om medarbetarens ansvar och påverkansmöjligheter i de fall val går att göra vid inköp. Arbetet kommer att fortsätta under 2020, både genom uppföljning av informationen som skickats ut i år och genom andra verksamhetsanpassade insatser

Årsanalys 2019, Funktionsstödsnämnden

40(65)

Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor
Kommunfullmäktigemål – Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med
hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.
För att säkra trygga anställningar och en god arbetsmiljö har nämnden fortsatt arbetet med att gå från en
deltidsorganisation till en heltidsorganisation, och en positiv förflyttning kan ses genom de insatser som
genomförts. En övergång till en heltidsorganisation medför också ett stort och viktigt steg ur ett jämställdhetsperspektiv. Kommunernas LSS-verksamheter likt vård- och omsorgsverksamheter, står inför utmaningar kring kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Samtidigt som efterfrågan på sjukvårds- och omsorgspersonal förväntas öka de kommande åren minskar tillgången på utbildad vård- och omsorgspersonal. Att det finns brist på personal med rätt (grund-)kompetens innebär att konkurrens om personalen råder och här blir det extra viktigt för nämnden att hitta nya arbetssätt för att behålla, utveckla och motivera
medarbetare och ledare. Ett ökat rekryteringsbehov och en ökad konkurrens om arbetskraft i välfärden
medför att nämnden behöver arbeta med innovativa lösningar för att säkra kontinuitet i verksamheten och
att medarbetarna har rätt kompetens i förhållande till de brukare de möter i sitt dagliga arbete.
Flera satsningar genomförs inom området rätt kompetens, såsom utbildningar, e-lärande och funktionsstödsakademin. Goda arbetsvillkor är viktigt för att främja att medarbetarna trivs, utvecklas och stannar
kvar i organisationen. I detta är ett normkritiskt förhållningssätt centralt för en god arbetsmiljö och en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och trygga. Ett viktigt arbete för att bidra till kommunfullmäktigemålet är ESF-projektet HÅPP (hållbar plattform för kompetensutveckling). HÅPP fokuserar på normmedvetenhet oavsett om det handlar om rekrytering av personal, bemötande på arbetsplatsen eller former
av kompetensutveckling. Projektet är tvåårigt och avslutas i mars 2021. Planen är att arbetssätten därefter
ska integreras i ordinarie verksamhet.
Nämndsmål/bolagsmål:
Funktionsstödsnämndens medarbetare ska, för brukarnas bästa, ges förutsättningar i form av
trygga anställningar, goda arbetsvillkor och rätt kompetens.
Hur gick det?
Av tio indikatorer är fem uppnådda, två delvis uppnådda och tre inte uppnådda. Av sju åtaganden är samtliga uppnådda.
Inom arbetet med heltid som norm har andelen tillsvidare- och tidsbegränsade anställda som har heltidsanställning ökat jämfört med samma period föregående år, men uppnår inte målvärdet. Det har skett en
positiv utveckling avseende tillsvidareanställda men resultat av de satsningar som genomförts förväntas
vara mer långsiktiga och ge effekter kommande år. Arbetet med kompetensförsörjning har utvecklats positivt under året där ett mer samlat grepp har tagits kring olika kompetensförsörjningsinsatser.
Utifrån de insatser och resultat som kan ses bedöms målsättningen för året delvis vara uppnått.
Varför blev det så?
Heltid som norm är ett prioriterat arbete och att fler arbetar heltid är avgörande om förvaltningen ska
kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. Rätt kompetens är en
central del i nämndsmålet. Flera satsningar är igång inom området som bidrar direkt till detta såsom utbildningssatsningar, funktionsstödsakademin och e-lärande. Under året har ett mer gemensamt grepp tagits kring dessa insatser. Arbetet är långsiktigt, men har en tydlig riktning och verksamheternas behov av
stöd har nu en ännu tydligare koppling till kompetensutvecklingsinsatserna. Mätningar i organisationen
visar på en god eller hög kompetens gällande social dokumentation, genomförandeplaner och lågaffektivt
bemötande.
Under året har arbetet med det verksamhetsnära pedagogiska stödet för att tillvarata kompetens och skapa
en tydlighet i uppdraget pågått. Det är svårt att i nuläget helt mäta effekter av arbetet eftersom det är i en
implementeringsfas, men utvärdering är planerad och påbörjad. En förväntad effekt är att strukturen ska
leda till ett tydliggörande av roller för medarbetarna som leder till en ökad kontinuitet och trygghet för
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brukaren. I verksamheter med rätt kompetens är möjligheterna större att möta brukare som utmanar verksamheterna och att skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.
Ett stort arbete är igång inom nämndens verksamheter för att uppnå heltid som norm och resultatet i indikatorn visar på en positiv förflyttning. Inom LSS-boendena sker ett kartläggningsarbete, där faktorer
såsom tjänstgöringsgrad och schemaperioder ingått. Kartläggning av bemanningsstruktur heltid/deltid per
boende i alla enheter i avdelningen är klar. Resultatet visar att det ser olika ut mellan verksamheter och enheter. Behov av gemensamma bemanningsprinciper har identifierats, exempelvis samma schemaperioder,
vilket är grunden för att samarbete ska kunna ske mellan boenden.
Under året har ett team för stöd och service startat där ett av syftena är att minska andelen timavlönade
timmar genom att teamet bemannar korta och svårbemannade insatser.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Ett fortsatt prioriterat område är kompetensförsörjning, med fokus på att rekrytera, attrahera, utveckla,
behålla och avsluta.
Arbetet med att hitta nya former av arbetstidsmodeller såsom ”studerandeanställningar” och ”senioranställningar” kommer kräva en längre införandeprocess, vilket troligtvis innebär hela 2020.
Målindikator
Förflyttning i medarbetarundersökning HME, index motivation

Utfall

Målvärde

77

minst 77

Kommentar
Målvärdet för 2019 har uppnåtts, genom en höjning av indexet på 0,9 enheter i förhållande till 2018. Det totala indexet
utgörs av frågeställningarna ”Mitt arbete känns meningsfullt” (delindex 85), ”Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete”
(delindex 73) samt ”Jag ser fram emot att gå till arbetet” (delindex 73). Positiv förflyttning har skett inom alla tre frågeställningar mellan 2018 och 2019 men det är bara den första frågeställningen som faller inom det som betraktas som
ett högt värde (76 - 100).
Index motivation är märkbart lägre för de personer som valt ”annat” än de som valt ”kvinna” eller ”man”. I en jämförelse mellan 2018 och 2019 framgår att den indexhöjning som skett, har skett för de som valt kvinna eller man medan
indexet för de som valt annat ligger mellan 14 enheter under man och 16 enheter under kvinna.

Andel medarbetare som upplever att de har en god kompetens
inom genomförandeplan och social dokumentation

79%

minst 70%

Kommentar
Inom enhet 6 på avdelningen för stöd, hälsa och daglig verksamhet genomfördes i november en enkät där medarbetarna själva fick skatta huruvida de har en god kompetens inom genomförandeplan och social dokumentation. Enkäten har skickats till medarbetare i sex verksamheter och svar har inkommit från medarbetare i fyra verksamheter. Av 38
svarande angav 22 medarbetare att de har god kompetens (kan med stöd av omsorgspedagog upprätta en GFP och
föra journal i enlighet med författningen) och åtta att de har mycket god kompetens (hjälper andra att upprätta GFP
och föra journal i enlighet med författningen). Åtta medarbetare angav att de har låg kännedom (känner till GFP men
inget jag använder mig av). Detta gör att 79 % av de svarande angav att de hade som minst god kompetens kring upprättandet av genomförandeplaner.
I avdelningen LSS-bostäder har uppföljningen av indikatorn utgått från den kartläggning som gjorts inom projektet
HÅPP. HÅPP har under året genomfört en kompetenskartläggning i enhet 4 och 5, totalt 279 svarande. Kartläggningen
är genomförd genom ett antal frågor där medarbetarna fått svara genom kompetensmatris som erbjudit fem svarsalternativ per fråga, vilket lett till ett medel mellan 0 och 4, där 4 står för mycket hög kompetens och 0 står för ingen
kompetens.
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Målindikator

Utfall

Målvärde

Genom att räkna samman inkomna svar från stödassistenter, omsorgspedagoger och stödpedagoger har framkommit
att medelvärdet gällande genomförandeplaner i Lifecare är 2,1 för stödassistenter, 2,9 för omsorgspedagoger och 2,6
för stödpedagoger. Enligt matrisen tyder detta på en god samlad kompetens.
För daganteckningar i Lifecare är medelvärdet för stödassistenter 2,9; omsorgspedagoger 3,3 och stödpedagoger 3,1.
Enligt matrisen tyder detta på en god till hög samlad kompetens.
Eftersom undersökningarna genomförts på olika sätt, är utfallet i indikatorn endast baserat på resultatet i den enkät
som gjorts i avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet.
Andel medarbetare som upplever att de har en god kompetens
inom metoden lågaffektivt bemötande

100%

minst 50%

Kommentar
Inom enhet 6 på avdelningen för stöd, hälsa och daglig verksamhet genomfördes i november en enkät där medarbetarna själva fick skatta huruvida de har en god kompetens inom metoden lågaffektivt bemötande. Två av boendena
har inte inkommit med svar. Enkäten har skickats till medarbetare i sex verksamheter och svar har inkommit från medarbetare i fyra verksamheter. Av 38 svarande angav 20 medarbetare att de har god kompetens inom metoden (känner
till förhållningssättet, vad det innebär och använder mig av det i vardagen vid behov) och 18 medarbetare att de har
mycket god kompetens (lär ut till andra och har god insikt i mitt bemötande till brukarna). Detta gör att 100% av de
svarande angav att de hade som minst god kompetens inom metoden lågaffektivt bemötande.
I avdelningen LSS-bostäder har siffror från projektet HÅPP:s kartläggning använts. HÅPP har under året genomfört en
kompetenskartläggning i enhet 4 och 5, totalt 279 svarande. Kartläggningen är genomförd genom ett antal frågor där
medarbetarna fått svara genom kompetensmatris som erbjudit fem svarsalternativ per fråga, vilket lett till ett medel
mellan 0 och 4, där 4 står för mycket hög kompetens och 0 står för ingen kompetens. Genom att räkna samman inkomna svar från stödassistenter, omsorgspedagoger och stödpedagoger har framkommit att medelvärdet för stödassistenter är 2,7; omsorgspedagoger 3,5 och stödpedagoger 2,9. Enligt matrisen tyder detta på en god till hög kompetens.
Eftersom undersökningarna genomförts på olika sätt, är utfallet i indikatorn endast baserat på resultatet i den enkät
som gjorts i avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet.
Upplevelse av bemötande och kommunikation

72%

minst 74%

Kommentar
Indikatorn utgår från tre frågeställningar gällande bemötande och kommunikation i den nationella brukarundersökningen. Andelen brukare som svarat positivt på frågeställningarna i årets enkät var 72,4%. Mäns upplevelse av bemötande och kommunikation (74%) är bättre än kvinnors (69,6%). Den frågeställning där skillnaden mellan könen är som
störst är Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar där 72,3% av männen svarat positivt och 65,1% av
kvinnorna.
Svarsfrekvensen i undersökningen var totalt 51,1 %, och 278 personer ifrån nämndens LSS-boenden personkrets 1 och
2 deltagit.
Förflyttning i andel tillsvidare- och tidsbegränsat anställda
medarbetare som har en heltidsanställning

70,2%

minst 68%

Kommentar
Trygga anställningar är en prioriterad fråga, där nämnden har en tydlig målsättning att öka andelen heltidsanställningar. Andelen tillsvidare- samt visstidsanställda med heltidsanställning har 2019-12-31 jämfört med 2018-12-31 ökat
från 66,2 % till 70,2 %. Under samma jämförelsetid har andelen heltidsanställda med tillsvidareanställning ökat från
69,6 % till 73,7 %. Det konstateras således att delmålet är uppnått.
Förflyttningen sker till heltidsanställning från alla övriga sysselsättningsintervall.
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Målindikator

Sjukfrånvaro

Utfall

Målvärde

7,48%

högst 7%

Kommentar
Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen per helår 2019 var 7,48% (8,11% kvinnor och 5,78% män) av total arbetad tid.
Målsättningen att sjukfrånvaron skulle vara högst 7 % under året har därmed inte uppnåtts.
2018 var den totala sjukfrånvaron 7,58 % (8,20% kvinnor och 5,82% män) således kan en nedåtgående trend noteras
med 0,10 procentenheter. Den långa sjukfrånvaron (mer än 90 dagar) har ökat med 0,20 procentenheter och korttidsfrånvaron (1-14 dagar) har minskat med 0,12 procentenheter.
Högst frånvaro noteras inom yrkeskategorierna Stödassistent inom LSS och Stödpedagoger inom LSS.
Avdelning LSS bostäder har den högsta sjukfrånvaron inom förvaltningen 8,33% (9,06% kvinnor och 6,27 % män). I
majoriteten av yrkeskategorierna är det kvinnor som har högre sjukfrånvaro än män.
Yrkeskategori

Totalt

K

M

Aktivitetsledare

8,85

9,23

7,77

Arbetsterapeut

5,91

5,94

4,72

Biståndshandläggare

4,60

5,14

1,75

Omsorgspedagog

5,74

7,38

2,08

Personlig assistent HÖK

7,24

7,58

5,71

Sektionschef

2,85

3,42

0,67

10,58

11,10

9,05

Stödassistent natt LSS

6,69

7,17

5,70

Stödpedagog LSS

9,37

9,74

7,97

Stödpedagog natt LSS

2,21

2,48

1,69

Undersköterska

8,96

8,09

12,95

Vårdbiträde dag

4,83

5,58

3,79

Vårdbiträde natt

2,54

3,40

1,70

Stödassistent LSS
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Målindikator
Personalomsättning sektionschefer

Utfall

Målvärde

12,2%

högst 7,2%

Kommentar
Funktionsstödsnämnden har valt att följa personalomsättningen för sektionschefer. Sektionschefen är den som arbetar närmast verksamheten.
Personalomsättning för sektionschefer under januari till december 2019 var 12,2 % (12,2 % för kvinnor och 12 % för
män). Det innebär en höjning med 5 procentenheter i jämförelse med 7,2 % (5,7 % för kvinnor och 12 % för män) 2018.
I sammanhanget kan beaktas att förvaltningen har utökat med verksamheter vilket också medfört nyrekrytering av
sektionschefer vilket påverkar den procentuella personalomsättningen då dessa ingår i statistiken.
Personalomsättning stödassistenter och aktivitetsledare

Stödass: 11,9%
Aktivitetsled: 9,8%

Stödass: 8%
Aktivitetsled: 10%

Kommentar
Stödassistenter och aktivitetsledare är de största yrkesgrupperna i funktionsstödsförvaltningen och därav är det intressant att följa personalomsättningen för dessa yrkesgrupperna.
2018 var personalomsättningen för stödassistenter (dag och natt) 8,8 % och aktivitetsledare 15,9 %. Nämnden satte
målvärdet 8 % 2019 för stödassistenter och målvärdet 10 % 2019 för aktivitetsledare.
Personalomsättning för stödassistenter (dag och natt) var under 2019 11,9 % (12,3 % kvinnor och 10,7 % män) en höjning med 3,1 procentenheter, i jämförelse med 8,8 % (8,4 % kvinnor och 9,9 % män) 2018.
För aktivitetsledare var motsvarande siffra 9,8 % (10,6 % kvinnor och 7,8 % män), en minskning med 6,1 procentenheter i jämförelse med 15,9 % (15,2 % kvinnor och 17,8 % män) 2018.
Antal ofrivilligt deltidsanställda

0

högst 0

Kommentar
Förvaltningen hade vid mättillfället 0 ofrivilligt deltidsanställda (0 kvinnor och 0 män).
Den 19 februari 2019 beslutades riktlinjen anställning i Malmö stad som ersätter bl.a. riktlinjen för önskad tjänstgöringsgrad. Mätvärdet ofrivillig deltid är baserat på anmälningar om önskad tjänstgöringsgrad. Övergångsbestämmelserna anger att ansökningar kan hanteras enligt den gamla riktlinjen i upp till sex månader, dock längst till den 31 augusti 2019.
Andel timavlönade timmar

16%

högst 10%

Kommentar
Under perioden 1/1 - 30/12 har timuttaget ökat från ingångsvärde 15,4 % av all arbetad tid till 16%. Vid föregående års
uppföljning angavs 12,3% för helår 2018. Det är utifrån denna siffra som målvärde för 2019 är satt. När statistik för
helår 2018 tas fram 200203 är siffran 15,4%. Skillnaden kan endast förklaras med att det skett en omfattande efterrapportering i lönerapporteringen för timavlönade som avser december 2018.
Ingen av avdelningarna uppnår målet: LSS-bostäder (17,3%); Stöd, hälsa och daglig verksamhet (16,6%) samt Myndighet och socialpsykiatri (13,1%).
Under året har arbetssättet ändrats gällande Vikariebanken och uppföljningen av de timavlönade. Administrativ assistent och varje ledningsgrupp har genomgång varannan månad.
En modell för övergång från deltidsorganisation till heltidsorganisation har tagits fram och ingår nu i förvaltningens
antagna handlingsplan som gäller t.o.m. 2021. På sikt kommer detta påverka beställningarna av timavlönade. Det
kommer dock krävas ytterligare insatser för att uppnå målet
I det kommande arbetet innebär det konkret en utökning av resurstider i befintliga scheman hos ordinarie personal.
En utökning av pool/resursteam samt en översyn av själva organiseringen fastställdes under hösten i handlingsplanen.
En översyn av förvaltningens förutsättningar att inrätta nya former av arbetstidsmodeller såsom ”studerandeanställningar” och ”senioranställningar”. De sistnämnda modellerna har lyfts i samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Dessa alternativa arbetsmodeller kommer kräva en längre införandeprocess vilket troligtvis innebär hela
2020.
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Åtagande
Staben ska utveckla och stärka strukturer och metoder som bidrar till förvaltningens kompetensförsörjning. (Funktionsstödsnämnden)

Kommentar
Funktionsstödsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. En viktig del i
detta är förvaltningens arbete med mål, gap och planer inom kompetensförsörjningsområdet. Vidare utgör introduktionen till nya medarbetare en viktig del i förvaltningens kompetensförsörjning. Funktionsstödsakademin lanserades
innan sommaren där en del innefattar webbutbildningar. Införandet förväntas skapa en tydlig överblick över förvaltningens utbildningsinsatser för att möjliggöra och underlätta behovsinventering, prioritering, planering samt uppföljning och utvärdering.
Förvaltningen har i en partsammansatt arbetsgrupp med Kommunal genomfört ett arbete vad avser att ta fram rutiner
och riktlinjer beträffande hanteringsordning efter avslutade studier för yrkesgrupperna stödassistenter och stödpedagoger. Under hösten har validering inför fortsättningsstudier till stödassistent genomförts. Introduktion till fortsättningsstudierna hölls innan årsskiftet och fortsätter under 2020. Det pågår också ett arbete med att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för studier och utbildningsinsatser för yrkesgrupperna sjuksköterskor och arbetsterapeuter.
Handlingsplan för heltid som norm har antagits av nämnden och arbete med övergång från deltids- till heltidsorganisation pågår i verksamhetsavdelningarna med stöd från de olika stabsavdelningarna. Utöver ordinarie samverkan sker
kontinuerliga möten i referensgruppen för heltid som norm bestående av representanter från Kommunal och arbetsgivaren.
Sidorna på Komin som rör utbildning och rutiner är de mest välbesökta inom förvaltningen vilket konstateras av kommunikationsavdelningen som arbetar med att samordna förvaltningens arbete med att se över information och struktur inför att det nya intranätet ska lanseras. Avdelningen säkerställer i nära samarbete med faktaägarna att material
som ligger på intranätet är uppdaterat, relevant och enkelt att hitta. Särskilt fokus läggs vid att strukturen för utbildningssidorna görs så tydlig som möjligt samt att samla ihop förvaltningens rutiner så att de finns så lättillgängliga som
möjligt.
Stöd till chefer i arbetet med kommunikativt ledarskap och chefens kommunikation erbjuds via det samarbete kommunikationsavdelningen har med andra förvaltningar. 19 chefer från funktionsstödsförvaltningen har genomgått utbildningen kommunikativt ledarskap. Vidare har kommunikationsavdelningen lanserat och marknadsfört förvaltningens devis och arbetar tillsammans med HR-avdelningen med kommunikationsinsatser i samband med olika rekryteringsinsatser.
Åtagandet bedöms bidra till målet att funktionsstödnämndens medarbetare ska, för brukarnas bästa, ges förutsättningar i form av trygga anställningar, goda arbetsvillkor och rätt kompetens.
Utveckla och skapa likvärdighet för det verksamhetsnära pedagogiska stödet för att tillvarata kompetens
och skapa en tydlighet i uppdraget. (Avdelning LSS-bostäder)

Kommentar
Tre fokusområden har tagits fram för LSS-bostäderna för perioden 2019 till 2022:
1. Kompetens
2. Synen på arbetet med brukarna
3. Samriktning i avdelningen
I nuläget ser förutsättningarna inom verksamheterna i avdelningen olika ut när det gäller pedagogiskt stöd och medarbetarnas möjligheter till rätt kompetens. Under 2019 har avdelningen därför påbörjat ett omfattande arbete med att
formulera och fastställa ett verksamhetsprogram. Syftet med verksamhetsprogrammet är att konkretisera avdelningens tre gemensamma fokusområden i ett gemensamt dokument, som syftar till att öka möjligheten till samriktning i
och emellan verksamheterna. Programmet ska implementeras i alla verksamheter under åren 2019–2022. Genom implementering av programmets olika delar förväntas en kvalitetshöjning och ett mer likvärdigt och professionellt stöd
för de som beviljas insatsen bostad med särskild service enligt LSS. Informationsinsatser har genomförts ute i verksamheterna kring den nya strukturen och vissa verksamheter har infört strukturen under hösten. Införandeplan och prioriteringsordning är framtagen inom enheterna.
Genom att sätta det pedagogiska arbetet i fokus förväntas verksamheterna bli mer brukarorienterade. Medarbetares
möjligheter att erhålla rätt kompetens förenklas genom ökat pedagogiskt stöd, vilket följer med den pedagogiska
strukturen. Det är svårt att i nuläget helt mäta effekter av arbetet eftersom det är i en implementeringsfas, men utvärdering i form av pilotgrupper på flera nivåer samt i enkätform är planerad och påbörjad. En förväntad effekt är att
strukturen ska leda till ett tydliggörande av roller för medarbetarna som leder till en ökad kontinuitet och trygghet för
brukaren. I verksamheter med rätt kompetens är möjligheterna större att möta brukare som utmanar verksamheterna.
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Åtagande
Arbeta för heltid som norm. (Avdelning LSS-bostäder)

Kommentar
Inom LSS-bostäder har under året ett gediget arbete med att fler medarbetare ska få arbeta heltid pågått. En kartläggning av omfattningen av tjänstgöringsgrader hos medarbetare som arbetar i LSS-bostäderna gjordes i april. En uppföljande kartläggning gjordes i november.
Mallar för att kartlägga brukarnas behov och befintlig bemanning över dygnet är framtagna och har testats i ett antal
boenden. Syftet är att identifiera var det finns utrymme att göra om scheman bland annat för att skapa fler heltidstjänster. En tanke är att verksamheter som kan gynnas av ett samarbete kring bemanning ska identifieras och att medarbetare till exempel ska kunna arbeta i två verksamheter för att uppnå heltid. Kartläggning av bemanningsstruktur
heltid/deltid per boende i alla enheter i avdelningen är klar. Resultatet visar att det ser olika ut mellan verksamheter
och enheter. Man har även tittat på schemaperioderna, vilket är grunden för att man ska kunna samarbeta mellan boenden. Behov av gemensamma bemanningsprinciper har identifierats, exempelvis samma schemaperioder.
Under 2018 och 2019 fanns en styrgrupp på avdelningsnivå för arbetet med heltid som norm. Styrgruppen startade
upp olika projekt varav en del nu har blivit permanenta. Exempel på detta är att Apoteksgatan och Tegnergatan numera har integrerad personalplanering. Avdelningens styrgrupp är nu avvecklad och man arbetar istället med frågan
på avdelningens ledningsgrupp. Idag finns en förvaltningsövergripande grupp för arbetet med heltid som norm.
En arbetsgrupp för enhet 2 och enhet 6 har under året skapats då dessa två enheter märker ut sig genom att de har en
större andel deltidsarbetande. Under våren 2020 kommer man testa i en pilot att höja alla medarbetares tjänstgöringsgrad till 100 %.
Avdelningen har påbörjat införandet av den pedagogiska strukturen med ett teambaserat arbetssätt där omsorgspedagogen är frikopplad från ordinarie schema. Syftet med den pedagogiska strukturen är att skapa bättre förutsättningar för brukaren och att frikoppla omsorgspedagogen förväntas även öka andelen heltidstjänster då de medarbetare som redan finns på plats med deltidstjänster kommer kunna ta omsorgspedagogens schematider och därmed
öka sina tjänstgöringsgrader. Under 2019 startades arbetet upp i ca 10 boenden och planen är att alla verksamheter
ska jobba enligt den pedagogiska strukturen 2022.
Genom att skapa en hållbar organisation för arbetet med brukare med särskilt utmanande beteende ge
högre kompetens och bättre arbetsvillkor för medarbetarna vilket ger högre kvalitet för brukarna. (Avdelning
LSS-bostäder)

Kommentar
En av avdelningens enhetschefer har tillsammans med en enhetschef för daglig verksamhet tagit fram ett förslag till
ett introduktionsprogram. Nya medarbetare som börjar ska genomgå detta program som ska ge dem kunskap om
omfattande utmanande beteende och hur de ska kunna bemöta brukare med sådant beteende på bästa sätt.
Fortsatt planering är att ta fram ett introduktionspaket och ett fördjupningspaket. Utbildningarna ska främst ske digitalt och ute i verksamheterna, tex genom dialogfrågor med omsorgspedagoger, med syftet att det ska bli mer verksamhetsanpassat. Exempel på utbildningsmoment är att se filmer via e-autism eller kunskapsguiden för att sedan diskutera filmerna på plats i verksamheten. Detta gör att varje moment anpassas till respektive verksamhets behov och
efter de brukare som finns där. Syftet med att ta fram en struktur för introduktion är att medarbetare som arbetar med
målgruppen ska besitta rätt kompetens för att kunna ge brukaren ett bra bemötande.
Skapa utbildningsplan. (Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Kommentar
Arbetet med att ta fram ett gemensamt kompetenskort för berörda enheter är avslutat. Implementeringen för användandet är påbörjat och målet är att alla medarbetare har ett kompetenskort. Kompetenskortet är utformat så att det
kan anpassas utifrån den verksamhet medarbetaren har sitt uppdrag i. Syftet med kompetenskortet är att säkerställa
att alla medarbetare har den kompetens som krävs för uppdraget samt att alla medarbetare får en god kompetensutveckling.
Vad gäller myndigheten så har en kompetensförsörjningsplan utarbetats för att tillförsäkra varje medarbetarnas individuella kompetensbehov. Denna plan är uppdelad i nivåer som motsvarar GAP-analysens olika kompetensnivåer med
specificerade utbildningar som ska ges kontinuerligt vid olika tillfällen som till exempel juridikföreläsning, samtalsmetodik, återhämtningsutbildning och dokumentationsutbildning. Planen innehåller även en detaljerad introduktionsdel
med checklista att följa när en medarbetare kommer ny till myndighetsenheten. Varje ny medarbetare tilldelas även
en mentor som har till uppgift att finnas som stöd under introduktionsperioden. Tiden för mentorskapet varierar från
medarbetare till medarbetare beroende på det individuella behovet och tidigare erfarenhet av arbetet. Under 2019
har myndigheten haft ett tydligt fokus på utbildning inom barnrättsområdet. Detta fokus kommer att bestå under
2020 då barnkonventionen har blivit svensk lag.
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Åtagande
Enhet 1 och 2 har identifierat ett behov av kompetensutveckling inom social dokumentation. Intern resurs inom enheten har frikopplats från ordinarie uppdrag för att genomföra utbildning om 2,5 dagar fördelat på 3 tillfällen per arbetsplats. Enhet 2 slutför sin utbildningssatsning i början av 2020. Därefter påbörjar enhet 1 motsvarande utbildningssatsning.
Mallen för kompetenskort är så gott som klar för samtliga berörda enheter och kommer att implementeras under
2020. Utbildningsplaner är upprättade. Myndighetsenheten håller på att revidera existerande plan för att finna relevanta utbildningar som främjar handläggarnas kompetensbehov.
Även om arbetet inte är helt slutfört så har det i stort följt planeringen och beräknas vara genomfört under 2020.
Utveckla en tillitsbaserad och hållbar organisering för kompetensutveckling utifrån brukarens behov. (Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet)

Kommentar
Under året har ett arbete drivits på avdelningsnivå för att skapa en ledarguide för avdelningens chefer. Syftet är att
skapa ett stödmaterial som beskriver ett hållbart och professionellt ledarskap genom tillitsbaserad styrning. Avdelningen fortsätter att arbeta för att behålla kompetenta medarbetare. Medarbetare som upplever sitt arbete som stimulerande och utvecklande stannar kvar längre och har ökade möjligheter att ge bra stöd och service. Vidare behöver
nya medarbetare få en bra introduktion för att ha möjlighet att göra ett bra arbete. Under året har avdelningen utvecklat ett strategiskt arbete för kompetensutveckling och hållbara arbetssätt bland annat genom att skapa strukturer
som bidrar till trygga anställningsformer och minskad sjukfrånvaro.
Enheten för daglig verksamhet och sysselsättning har genom att använda mentorer för nya medarbetare skapat bättre
förutsättningar för det pedagogiska arbetet eftersom det skapar en struktur och tydlighet både för ny och erfaren personal. Enheten har också tagit fram och kvalitetssäkrat introduktionschecklistor, pärmar och processbeskrivningar
samt gjort arbetsbeskrivningar gällande brukaraktiviteter tydligare. Under året har kontinuerliga nätverksträffar för
omsorgspedagoger inom daglig verksamhet skett. Innehållet har rört systematiskt kvalitetsarbete med fokus på avvikelsehantering samt ICF (internationell klassificering för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) och livsområde.
I de verksamheter som kommit igång med att använda materialet kring avvikelsehantering börjar bättre utredning
och fler åtgärder på systemnivå att synas.
Enheten för stöd och avlastning har tagit fram en webbaserad introduktionskurs och lagt till e-utbildningar i rutinen.
Man har också tagit fram en rutin för grundläggande kompetensutveckling för teamet stöd och service, något som
borgar för en kvalitetssäkring av kompetensen inom teamet.
Enheten för personlig assistans har genomfört en stor satsning riktad till personliga assistenter med månadsanställningar och liknande för att förtydliga vad uppdraget som personlig assistent innebär. Man har jobbat med kompetensutveckling utifrån brukarens behov genom att inrätta och utbilda hjälpmedelsrepresentanter som ska medverka
till att handhavande av hjälpmedel sker på rätt sätt. Insatsen fortgår och utvecklas under 2020. Tillsammans med HR
har enheten arbetat med att förbättra arbetsmiljön för personliga assistenter, ett arbete som startade med en kartläggning där ett antal arbetsmiljörisker identifierades och åtgärdsförslag togs fram. För att värna vikarierna har enheten fortsatt arbetet med att inkludera vikarier, bland annat genom att hålla medarbetarsamtal med de vikarier som
tjänstgör fortlöpande, låta vikarier delta i relevanta utbildningar och bjuda in till arbetsplatsträffar. Detta arbete fortsätter under 2020. En kompetenssatsning gällande avvikelserapportering har genomförts för att alla medarbetare ska
ha kunskap om varför, hur och när avvikelser ska rapporteras. Enheten fortsätter erbjuda särskilda kompetenssatsningar inom områden såsom MS och förvärvade hjärnskador för att kunna svara mot brukarnas och medarbetarnas
behov. Det senare ämnet ska samordnas med aktuella delar av LSS-bostäder.
Inom barnenheten har flera sektioner i samarbete med HR haft diskussioner om rättigheter och skyldigheter i sitt uppdrag som en del i ett värdegrundsarbete kring tillit och ansvar med fokus på att erbjuda insatser utifrån barnets bästa.
Detta för att skapa ett bättre arbetsklimat och bland annat har det lett till en ökad rörlighet bland personalen i enheten, något som också varit ett mål i arbetet med heltid som norm.
Utifrån identifierade utvecklingsområden har hälso- och sjukvårdsenheten utarbetat en struktur för kompetensutveckling enligt verksamhetens behov. Kompetenskort för undersköterskor och legitimerade sjuksköterskor har upprättats och introduktionsutbildningar har identifierats och beslutats. Detta arbete utvecklas under 2020 bland annat genom att upprätta en kompetenstrappa som ska gälla både för sektionen för undersköterskor och sjuksköterskor och
sektionen för rehab.
Arbeta för heltid som norm. (Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet)

Kommentar
Avdelningen fortsätter att arbeta fokuserat och långsiktigt för att behålla kompetenta medarbetare. Medarbetare som
upplever sitt arbete som stimulerande och utvecklande stannar kvar längre och har ökade möjligheter att ge bra stöd
och service till brukarna och patienterna. Vidare behöver nya medarbetare få en bra introduktion för att ha möjlighet
att göra ett bra arbete. Under året har avdelningen utvecklat ett långsiktigt strategiskt arbete med kompetensutveckling och hållbara arbetssätt.
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Åtagande
Ett stort förändringsarbete krävs för att fler ska få heltidstjänster. Arbetet är i gång och genomförs med stor delaktighet av verksamhetens medarbetare. Enkätundersökningar, kartläggningar och sammanställning av kostnader har genomförts eller planeras att genomföras och kommer att vara underlag för det vidare arbetet med heltid som norm.
Arbetet berör samtliga verksamheter.
I enheten som samlar barn- och korttidsboenden arbetar många medarbetare i dagsläget deltid. Under våren och
sommaren gjordes en kartläggning av önskad tjänstgöringsgrad och önskan om eventuell möjlighet att ha sin arbetsplats i flera verksamheter för att komma upp i en heltidstjänst. Man har också varit ute i flera av verksamheterna och
genom stöd från SKR:s och Kommunals material för Heltidsresan fört samtal med medarbetarna gällande tanken
bakom heltid som norm och hur verksamheten och medarbetaren skulle kunna påverkas av fler heltidstjänster. Fokus
har varit att skapa engagemang på arbetsplatserna genom delaktighet och att skapa en gemensam bild på de utmaningar som finns, exempelvis schemaläggning. Det är i nuläget för tidigt att se någon effekt på hur detta påverkar brukaren i avdelningens verksamheter men på sikt bör man kunna se en ökad kontinuitet, trygghet och kvalitet för brukarna samt trygga och mer attraktiva tjänster för personalen med heltid som norm.
Inom enheten för stöd och avlastning har man under året startat upp teamet för stöd och service i de centrala delarna
av Malmö. Ett syfte med teamet är att minska timavlönade timmar och skapa trygga anställningar med heltid som
norm. Teamet utför insatser hos ett fyrtiotal brukare inom hemtjänst, avlösning, ledsagning, personlig assistans. Insatser på LSS-boenden genomförs och medarbetare på boendet kan kontakta teamet vid behov. Även HSL-insatser genomförs och läkemedelsöverlämnande påbörjades i början av sommaren. Uppstarten av teamet har lett till att brukare
inom hemtjänsten har kunnat öka sin självständighet i utförandet av t.ex. tvätt och städning. Teamets medarbetare
ger brukarna stöd i att upprätta struktur och rutiner som möjliggör denna självständighet. Teamet har även möjliggjort att snabbt hitta en bemanningslösning då ordinarie ledsagare har semester eller vid annan frånvaro. Även enheten för personlig assistans arbetar successivt med att erbjuda medarbetarna högre tjänstgöringsgrad med heltid
som mål.
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Viktiga förändringar under året
Viktiga förändringar i omvärlden
Förändringar i omvärlden, utvecklingstrender på global nivå samt nya lagar eller myndighetsbeslut är faktorer som påverkar nämndens verksamhet och ekonomi på kort och långt sikt.
Funktionsstödsnämnden har förberett inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag från 1 januari
2020 genom bl.a. ett utökat samarbete inom Malmö stad och med andra myndigheter samt större fokus på
anhörigperspektivet. Vidare har nämnden under året fortsatt följa upp och dokumentera hur Försäkringskassans åtstramningar gällande beviljandet av assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken påverkar
volymer och ekonomi inom LSS-verksamheten. Arbetet med ökad informationstillgänglighet för att leva
upp till kraven i den nya lagen om tillgänglighet till digital service som trädde i kraft 1 januari 2019 har
fortsatt under året. Regeringsbeslutet att även 2019 dela ut statsbidrag till kommuner för höjd habiliteringsersättning samt för fortsatt stöd inom psykisk hälsa (se även ”Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen”) har haft en positiv påverkan på nämndens ekonomi.
Statlig övervältring av kostnader till kommunerna
Försäkringskassans förändrade praxis med medföljande kostnadsövervältring från staten till kommuner
utgör en fortsatt ekonomisk utmaning när det gäller insatsen personlig assistans och andra LSS-insatser.
Försäkringskassans striktare tolkningar av personlig assistans och den låga uppräkningen av ersättningen
för den statliga personliga assistansen uppmärksammas även av SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) ekonomirapport från oktober 2019 som exempel på statliga neddragningar som ökar trycket på
kommunerna.
Utvecklingen medför att kommunen får ta över ansvaret för ett antal personer som tidigare fått assistansersättning från Försäkringskassan. Försäkringskassans åtstramningar har dessutom lett till att personer i
behov av personlig assistans i större utsträckning vänder sig direkt till kommunen för att ansöka om personlig assistans och andra kompletterande insatser. Den ökade mängden ansökningar har även skapat ett
behov av att bemanna upp med biståndshandläggare inom myndighetsfunktionen.
Diagrammet nedan visar utvecklingen av antalet timmar personlig assistans LSS respektive SFB per år under perioden 2016 - 2019. Minskningen av antalet timmar personlig assistans där Försäkringskassan beviljat assistansersättning (SFB) har lett till en ökning av antalet timmar personlig assistans LSS som finansieras av kommunen.

Personer med beviljad personlig assistans behåller rätten till denna insats under tiden i daglig verksamhet
enligt LSS endast om särskilda skäl föreligger. En översyn av tidigare tolkning gör att allt fler brukare får
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sin rätt till personlig assistans under tiden i daglig verksamhet indragen av Försäkringskassan. Detta medför utöver ökade kostnader inom daglig verksamhet LSS även utmaningar gällande bemanning inom
nämndens utförande enhet av personlig assistans.
Diskrepansen mellan den årliga löneutvecklingen för personliga assistenter och uppräkningen av assistansersättningen från Försäkringskassans kan också ses som en övervältring av kostnader till kommunen. ”Gapet” mellan en löneutveckling på ca tre procent per år för kommunalt anställda personliga assistenter och
en årlig uppräkning av timersättningen för personlig assistans SFB om ca en procent leder till en ständig
försämring av ekonomiska förutsättningar för nämndens utförande enhet.
Problematiken uppmärksammas i SKR:s ekonomirapport från oktober 2019: ”Ersättningsnivån för den
statliga personliga assistansen har haft en uppräkningsnivå som inte motsvarar löneökningstakten för verksamheten sedan 2014. Totalt motsvarar den lägre uppräkningen en urholkning med 23 kronor per timme
sedan 2014. Detta innebär att löner och villkor för de anställda pressas. För kommunerna innebär den
otillräckliga uppräkningen att en större del av kostnaderna, i de fall där kommunerna är utförare, skattefinansieras av kommunerna i stället för att staten ersätter kommunerna per utförd timme”.

Viktiga förändringar i verksamheten
Med utgångspunkt i funktionsstödsnämndens mål om att nämndens verksamheter ska främja inkludering
och arbeta med förebyggande och innovativa insatser för goda, jämställda och jämlika levnadsvillkor genom hela livet, tog funktionsstödsförvaltningen under våren 2019 fram sin nya devis - Tillsammans gör
vi det möjligt! Till devisen kopplas Malmö stads värdeord - respekt, engagemang och kreativitet.
Det har också tagits fram en kort kompletterande text som kan användas med eller utan devisen för att
beskriva medarbetarnas förhållningssätt och förvaltningens anda ytterligare: ”Funktionsstödsförvaltningen
skapar möjligheter och förutsättningar till ett gott liv för Malmöbor. Vi samarbetar med tillit och respekt
för olikheter. Vi är lyhörda, engagerade och modiga. Vår kompetens, erfarenhet och kreativitet är vår
styrka.”
Devisen fångar upp det som bär funktionsstödsförvaltningen, speciellt när det gäller arbetet med brukarna. Samspelet mellan brukare och medarbetare är avgörande för att skapa möjligheter och förutsättningar för ett gott liv för Malmöborna. Devisen omfattar också det samarbete över verksamhets- och avdelningsgränser som fortsätter att växa fram i förvaltningen och som är en framgångsfaktor för framtiden.
Malmö näst bästa LSS-kommun
I november 2019 utsågs Malmö stad till näst bästa LSS-kommun, en delad andraplats tillsammans med
Kristianstads kommun.
Priset ”Bästa LSS-kommun” går till en kommun som är värd att uppmärksamma för positivt arbete med
LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bedömningarna görs utifrån LSS ledord om
självbestämmande, inflytande, personlig integritet och delaktighet.
Malmö stad korades till delad andraplats bland annat för att ha infört ett hyrestak för LSS-bostäder.
”Kommunen strävar också efter ökad ekonomisk trygghet för personer med LSS-insatser, genom ambitiösa satsningar på att skapa arbetstillfällen, samt genom att lyfta fram gruppens försämrade ekonomi som
ett allvarligt samhällsproblem. Att den högsta politiska ledningen driver dessa frågor ser juryn som en
nyckelfaktor för framgång”, skriver juryn som motivering till Malmös andraplats.
Återställd högsta hyresnivån för bostad med särskild service enligt LSS
Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället, lyder ett av kommunfullmäktiges mål för 2019.
Alla Malmöbor ska ha rätt att leva, inte bara överleva är den gemensamma ambitionen för funktionsstödsnämnden och stadens politiska styrning.
En funktionsnedsättning ska så långt som möjligt inte hindra någon från att leva ett självständigt liv. Inom
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ramen för kommunfullmäktiges mål och i enlighet med av kommunfullmäktiges tilldelade uppdrag återställde funktionsstödsnämnden fr.o.m. maj 2019, hyrestaket för brukare som bor i en bostad med särskild
service enligt LSS till den högsta hyresnivå som gällde 2017 d.v.s. 5 000 kronor i månaden, med syfte att
säkra den ekonomiska tryggheten för Malmöbor med funktionsnedsättning (FSN 2019-02-20, §30).
I samband med återställandet av den högsta hyresnivån beslutade funktionsstödsnämnden även om en
modell för årlig indexuppräkning av hyrestaket. Modellen grundar sig på den årliga utvecklingen av prisbasbeloppet.
Höjd habiliteringsersättning
Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet kan få. Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att stimulera den enskildes
deltagande i den dagliga verksamheten.
Malmö har under lång tid haft en låg habiliteringsersättningsnivå om 4 kronor per närvarotimme. En
första höjning från 4 till 8 kronor gjordes 2018 och under 2019 genomfördes ännu en höjning, från 8 till
12 kronor i timmen.
För åren 2018 och 2019 finansierades satsningen med tillfälligt statsbidrag som regeringen, via Socialstyrelsen tilldelade landets kommuner för att införa eller höja en låg habiliteringsersättning. Årets statsbidrag
skall användas under perioden 1 januari 2019 - 31 december 2019 och eventuellt ej använt statsbidrag under perioden skall återbetalas till Socialstyrelsen.
Efter beslut i funktionsstödsnämnden den 27 november 2019 har statsbidrag som inte förbrukats inom
ramen för den ordinarie månatliga ersättningen betalats ut till personer som under året deltagit i daglig
verksamhet, som en retroaktiv habiliteringsersättning. Utbetalningen gjordes i december 2019 som en välkommen vinter- och julbonus och är en engångsföreteelse som inte påverkar den beslutade timersättningen.
Årets samarbete
Malmö stad införde under året en ny utmärkelse – Årets samarbete, för att skapa inspiration och kunskap
kring goda samarbeten som är avgörande för verksamhetsutvecklingen i staden. Det gäller samarbete över
verksamhetsgränser, förvaltningsgränser och/eller med externa partners.
Funktionsstödsförvaltningens nominerade bidrag till tävlingen blev samarbetet mellan daglig verksamhet
och Comfort Hotel Malmö samt Fänrik rum 5 - ett samarbete mellan förvaltningen och brukarorganisationer.
Daglig verksamhet och Comfort Hotel Malmö blev en stolt andra plats vinnare i tävlingen. Samarbetet
med Comfort Hotel Malmö startade enligt önskemål från deltagare inom daglig verksamhet LSS som efterfrågar arbete inom hotellbranschen. Att vara ute på en ordinär arbetsplats ger möjlighet till att vara i ett
socialt sammanhang och är ett sätt att närma sig arbetsmarknaden för de som kan och vill arbeta. Samarbetet med Comfort Hotel Malmö har lett till två praktikplatser som vaktmästare och en inom städ för deltagare i daglig verksamhet.
Eleonorapriset
I augusti 2019 inrättade funktionsstödsnämnden i Malmö stad ett pris för att hedra och uppmärksamma
initiativ som främjar rätten till lika värde och livsmöjligheter för Malmöbor med funktionsnedsättning. Priset gavs namnet ”Eleonorapriset” och kommer att delas ut varje år.
Totalt inkom 44 nomineringar av pristagare till Eleonorapriset 2019. Samtliga nominerade uppfyllde kriterierna för Eleonorapriset och hade på ett eller annat sätt utfört insatser för att öka medvetenheten om
funktionsnedsättningar och bidragit till ett inkluderade och mer tillgängligt samhälle för alla.
På funktionsstödsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 november beslutades att Eleonorapriset
2019 ska tilldelas Martina ”ZMackis” Zandelin. I motiveringen nämns bland annat Martinas engagemang i
att sprida medvetenhet, bekämpa fördomar och visa hur ett liv med funktionsnedsättning kan se ut genom
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att dela med sig av sin vardag i sociala medier.
Priset delades ut den 3 december på den Internationella funktionshinderdagen.
Strategisk handlingsplan för arbetet med personer med utmanande beteende
Alla personer med LSS-insatser har rätt till individuellt anpassade insatser, med syfte att ge goda möjligheter till självbestämmande, delaktighet och självständighet. Det gäller också den grupp som utvecklar eller
riskerar att utveckla ett beteende som i särskilt hög grad utmanar verksamheterna.
Berörda verksamheter arbetar efter den strategi och aktivitetsplan som är framtagna. Strategin syftar till att
minska hot- och våldssituationer i verksamheten, leda till positiva effekter på arbetsmiljön samt att arbeta
förebyggande med lågaffektivt bemötande.
Inom ramen för den framtagna strategin startade funktionsstödsförvaltningen under 2019 ett konsultativt
stödteam för rådgivning kring utmanande beteende.
Det konsultativa stödteamet är ett rådgivande stöd för verksamheterna, teamet är en del av tanken att förvaltningen har ett gemensamt lågaffektivt förhållningssätt. Det bidrar till det övergripande syftet att skapa
en långsiktighet i stödet utan tvångs- och begränsningsåtgärder i de fall där utmanande beteenden har uppstått.
Pedagogisk struktur och teambaserat arbetssätt inom LSS-bostäder
Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att skapa riktningen framåt i LSS-bostäder i syfte att identifiera
vad som behöver utvecklas för att på ett bättre sätt utöka brukarnas möjlighet till delaktighet och självständighet. Arbetet resulterade i tre fokusområden för LSS-bostäder 2019 - 2022. Dessa områden är kompetens, synen på arbetet med brukaren samt skapa samriktning inom LSS-bostäder.
Mot bakgrund av de identifierade fokusområdena har verksamheten LSS-bostäder under 2019 påbörjat
införandet av en pedagogisk struktur och ett teambaserat arbetssätt i samtliga verksamheter. Förändringen
kommer bidra till en kvalitetshöjning och en professionalisering som bland annat innebär att verksamheterna har en omsorgspedagog kopplad till sig som arbetar med det pedagogiska ledarskapet. Syftet är att
stärka stödassistenter, vårdbiträden och stödpedagoger i sitt arbete genom att ge verksamhetsnära pedagogiskt stöd. Genom en tydlig pedagogik och en stärkt kvalitetsmedvetenhet inom verksamheten får medarbetarna bättre redskap för att möta brukarnas behov.
Arbetet med att bygga upp den pedagogiska strukturen som påbörjades under 2019 planeras vara fullt ut
implementerad 2022.
Återhämtningsinriktat arbetssätt
Arbetet med psykisk hälsa genomsyras av ett återhämtningsinriktat arbets- och förhållningssätt. Satsningen
påbörjades 2016 inom sociala resursförvaltningen och LSS-boenden med inriktning personkrets 3, LSS.
Efter omorganisationen den 1 maj 2017 har funktionsstödsförvaltningen fortsatt utbildningssatsningen
som riktar sig till samtliga medarbetare som arbetar med målgruppen. Efter avslutad utbildningsfas startar
en implementeringsfas i verksamheten med sikte på full implementering under 2020.
Den 25 september 2019 anordnade avdelningen myndighet och socialpsykiatri en heldagskonferens på temat återhämtning inom socialpsykiatri: "Ett återhämtningsinriktat arbetssätt - ett paradigmskifte". Konferensen vände sig, utöver medarbetare och chefer i funktionsstödsförvaltningen, även till medarbetare och
chefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen och Region
Skåne, aktiva i idéburen verksamhet samt till personer som har erfarenhet (egen eller som anhörig) av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.
Ny enhet för barnverksamheter
Barnboendena tillsammans med korttidsverksamheterna, sommarkollo och stödfamilj samlades i en ny
enhet från och med den 1 januari 2019 med syftet att skapa större kontinuitet, trygghet och kvalitet för
barnen genom att bygga upp en hög kompetens på barnområdet och att samordna personalresurser på ett
mer effektivt sätt. Det bidrar i sin tur till att fler medarbetare kommer kunna arbeta heltid.
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En samlad barnverksamhet skapar förutsättningar för arbete med fokus på anhörigperspektivet. Insatserna
samordnas så att barn tillgodoses stöd samtidigt som anhörigas insatser kring stöd och kontakter blir rimliga. Syftet är att öka barns tillgång till fungerande stöd och minska föräldrars arbetsbelastning.
I enheten för barnverksamheter ingår ett nytt barnboende, Ekgatan som startade i slutet av 2019 i samverkan med skolförvaltningarna och riktar sig till barn med behov av boende och skola. Utformningen av det
nya barnboendet med bland annat större lokalyta förväntas minska behovet av personalstöd och leda till
ett effektivare utnyttjande av ekonomiska resurser.
Förvaltarenheten
Malmö stad har upprättat en förvaltarenhet som består av anställda ställföreträdare, med uppdrag att vara
god man eller förvaltare. Förvaltarenheten startade sin verksamhet under 2019, med placering hos funktionsstödsnämnden. Överförmyndarnämnden har ekonomiskt ansvar för verksamheten och ersätter funktionsstödsnämnden för faktiska kostnader.
Verksamheten startade med ett gediget förberedande och utredande arbete. En grundlig analys av förutsättningar gentemot lagstiftning och praktiska förhållanden genomfördes, vilket stärker den positiva effekten för Malmöbon. I augusti 2019 var alla ställföreträdare rekryterade och verksamheten började successivt
ta över ärenden från överförmyndarnämnden. Vid årets slut hade 100 ärenden tagits emot och var igång.
Ett gott samarbete har utvecklats med överförmyndarnämnden när det gäller rollen som god man och förvaltare.
Samordnad tillgänglighet och stöd
Inom ramen för kommunfullmäktiges mål 2019 tilldelades funktionsstödsnämnden uppdraget att samordna tillgängligheten och stödet för personer med funktionsnedsättningar inom Malmö stad och i förhållande till andra myndigheter.
Förvaltningen har utrett organisering samt uppdragets omfattning för samordnarfunktionen. Utredningen
har varit på remiss hos Funktionshinderrådet. Funktionsstödsnämndens beslutade på sammanträdet i september 2019 att inrätta en tjänst som funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare. I budget 2020 har
kommunfullmäktige tilldelat nämnden resurser motsvarande tre tjänster för att öka tillgängligheten i staden.
Myndigheten
Sedan funktionsstödsnämnden bildades i maj 2017 har arbetet med att korta handläggningstider varit prioriterat. I dag finns det tre sektioner på myndigheten, en som hanterar personlig assistans ansökningar, en
som hanterar övriga LSS insatser samt en sektion som hanterar socialpsykiatri ansökningar enligt socialtjänstlagen.
Med anledning av att myndigheten identifierade ett stort antal ärenden där handläggningstiden var fördröjd startade ett intensivt arbete i februari 2019 med att arbeta igenom gamla ansökningar. Åtgärden med
att anställa fler biståndshandläggare har tillsammans med delvis förändrat arbetssätt i form av införandet
av ett strukturerat förbättringsarbete gett resultat under 2019. Målet om en handläggningstid om maximalt
fyra månader har uppnåtts gällande samtliga insatser enligt SoL och LSS.
En lagom och hanterbar arbetsbelastning, god arbetsmiljö och möjlighet till ärendedragning är en förutsättning för att enheten ska kunna rekrytera och behålla medarbetare. Enheten satsar på att erbjuda en god
kompetensutveckling samt att analysera och uppdatera kompetensbehovet på kort och på lång sikt.
Kontrollgrupp
För att minimera risken för felbetalningar och säkerställa rätt användning av ekonomiska resurser har förvaltningen under 2019 påbörjat ett arbete med särskild kontroll av utbetalningar gällande utförandet av
personlig assistans. Fr. o. m. hösten 2019 arbetar två medarbetare, en från ekonomiavdelningen och en
från myndigheten med uppgiften, tillsammans med enhetschef på myndigheten och förvaltningsjurist.
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Arbetet inledes med att identifiera vilka risker och problemområden som finns inom den personliga assistansen. I inledningsfasen genomfördes även en kontroll av samtliga assistansbolag som funktionsstödsförvaltningen har fått assistansfakturor från gällande registrering hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg), eftersom tillstånd från IVO är en förutsättning för att bolagen ska få bedriva personlig assistans.
Stor fokus läggs på att kontrollera att fakturerade timmar överensstämmer med brukarens beslut och vidare på att stämma av om alla assistanstimmar som fakturerats verkligen har utförts och om de utförs av
de personer som förekommer på timlistorna. Kontroller görs även gällande om arbetstidslagens bestämmelser med dygns och veckovila återföljs. Ett annat område där det krävs kontroller då en stor risk för att
felaktigheter förekommer är vid retroaktiva ersättningar. I sådana fall kan annan ekonomisk ersättning/bidrag ha betalats ut från välfärdssystemet i väntan på beslut och ska återkrävas.
Inom ramen för kontrollarbetet har förvaltningen startat ett samarbete med Försäkringskassan och Skatteverket samt med Polisen. Arbetet under hösten 2019 har mynnat ut i en brottsanmälning gällande ”försök
till bidragsbrott” och ”bidragsbrott”.
Ett samarbete med andra kommuner har inletts, Borås kommun och Kristianstad kommun har kontaktats.
Syftet är att utbytta erfarenheter och ta del av varandras sätt att arbeta med kontroll av den personliga assistansen.
En arbetsgrupp med särskild inriktning på enskildas systematiska fusk med välfärdsystemen har bildats
med representanter från funktionsstödsförvaltningen, stadskontoret, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Skatteverket, MKB, Polisen, Försäkringskassan och Migrationsverket. Arbetet börjar under januari
2020 och riktar sig mot att identifiera problem, risker och utmaningar samt komma fram till en gemensam
handlingsplan för att hindra brottsligt utnyttjande av välfärdsystemet.
Genom en ändring i Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen omfattas även kommunerna i underrättelseskyldigheten. Lagändringen började gälla 2020-01-01.
Heltidsresan
För att kunna erbjuda nämndens målgrupper en hållbar och god service är det avgörande att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, inom detta är arbetet med heltid som norm en viktig fråga.
Funktionsstödsnämnden antog på sitt sammanträde den 24 september 2019 handlingsplan för genomförandet av heltid som norm 2019 – 2021.
Målsättningen för perioden är att minst 90 procent av medarbetarna är heltidsanställda, minst 80 procent
arbetar heltid och att anställning på heltid är det normala vid nyanställning.
Förvaltningen har under året tillsatt en taktisk grupp och en referensgrupp. Den taktiska gruppen ska
stödja införandet av heltid som norm i förvaltningen genom att bland annat utarbeta bemanningsmodeller,
ekonomiska modeller och uppföljningsmodeller samt kartlägga resurs- och samordningsbehov. Referensgruppen leds av förvaltningsdirektör och består av fackliga representanter och avdelningschefer. Syftet är
att följa utvecklingen av heltid som norm utifrån den målsättning som är beslutad samt ha ett diskussionsforum för införandet.
Andelen heltidsanställda med tillsvidareanställning har 2019-12-31 jämfört med 2018-12-31 ökat från
69,6 % till 73,7 %.
Webbaserad introduktionsutbildning
Sommaren 2019 lanserades en ny introduktionsutbildning för nya medarbetare i funktionsstödsförvaltningen. Den består av två delar, där den första bygger på en interaktiv webbutbildning i LärKan och den
andra delen är en fysisk reflektionsträff.
Webbutbildning är uppdelad i fyra moduler: brukaren i centrum, förvaltningens uppdrag, att vara anställd i
funktionsstödsförvaltningen och Malmö stad samt arbetssätt och metoder. Andra delen är en fysisk träff,
som förutsätter att medarbetaren genomgått alla fyra modulerna. Fokus ligger på värderingar och reflektion.
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Föreningens rum
Funktionsstödsförvaltningen har under andra halvan av året inrättat Föreningens rum på Fänriksgatan 1.
Föreningens rum erbjuder möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte mellan brukarorganisationer och
medarbetare i funktionsstödsförvaltningen, information om vad som händer i förvaltningen som organisation samt skapar ett öppet rum för medborgare i Malmö stad. Konceptet har arbetats fram tillsammans
med brukarorganisationerna och inspiration har hämtats från ett likvärdigt koncept inom Psykiatri Malmö.
Upphandling av LSS-boenden
Funktionsstödsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2019-06-18 att genomföra en förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) av två nya LSS-boenden som ska drivas i privat regi som
komplement till den verksamhet som nämnden bedriver i egen regi.
De två boendena kommer att ha personkrets 1 som målgrupp och kommer att bidra till att korta tiden för
de som väntar på att få plats i ett LSS-boende. Enligt det förfrågningsunderlag som togs fram hösten 2019
skall de upphandlade LSS-boendena motsvara kraven som ställs på förvaltningens egna boenden när det
gäller kvalitén på verksamheten, lokaler, arbetsmiljö samt heltid som norm för anställningar.
Hur arbetar nämnden med kravet på att genomföra effektiviseringar som framgår av Budget
2019?
I den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen för 2019 ålades nämnder i Malmö stad ett krav på
effektiviseringar under budgetåret. Nämndernas budgetramar 2019 justerades med det procentuella effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutat för respektive nämnd.
Kommunbidragsramen sänktes inte enligt ett procentuellt effektiviseringskrav för funktionsstöds-nämnden och ett fåtal andra nämnder i staden. Även dessa nämnder förväntas dock genomföra effektiviseringar
och använda frigjorda resurser för satsningar i verksamheten.
Funktionsstödsnämnden beslutade i samband med antagandet av Nämndsbudget 2019 om att under året
genomföra en effektivisering på 0,5 procent av delgivet kommunbidrag. Effektiviseringen var riktad i
första hand till delar av förvaltningens verksamheter inom administration med syftet att använda frigjorda
resurser för att öka kvaliteten i andra delar av verksamheten.
Förvaltningen har under året arbetat löpande med att effektivisera verksamheten, dels utifrån perspektivet
att möta förändrade brukarbehov och för att höja kvalitén i verksamheten men även för att frigöra resurser till finansiering av framtida satsningar.
Arbetet innebär inte enbart effektiviseringar inom administration utan även utvecklingsarbete inom verksamheten som medför effektivt resursnyttjande. Det kan t.ex. handla om organisationsförändringar, digitalisering, kompetensförsörjning (fasa ut bemanningsföretag) m.m.
Det gemensamma arbetet är en förutsättning för att kunna möta ekonomiska utmaningar i verksamheten.
Samordning av administrativa tjänster genom att exempelvis samutnyttja rekryterare, assistent och
chefsstöd har skapat effektivitet och mer hållbar kvalitet i verksamheter som LSS-bostäder och daglig
verksamhet. Gemensam rekrytering möjliggör kvalitetssäkrade rekryteringar, minskar risken för felrekryteringar och kostnader i samband med detta.
Ett annat exempel på effektivisering inom administrationen är införandet under 2019 av ett digitalt system för tidrapportering till Försäkringskassan i samband med ansökan om assistansersättning. Digitala FK-listor medför utöver ett minskat behov av administrativa resurser även högre kvalitet för brukaren
genom förenklad tillgång till information och därmed ökad delaktighet.
Genom att nyttja erfarenhet från arbetet med digitalisering av timlistor till Försäkringskassan inom den
utförande enheten av personlig assistans för brukare som valt kommunen som utförare arbetar förvaltningen med att digitalisera timlistorna även för personlig assistans externa utförare . Arbetet genom-
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förs i form av ett pilotprojekt i samarbete med IT Malmö. Syftet med satsningen är, utöver effektiviseringsaspekten även att kvalitetssäkra tillsynsarbetet mot den svarta ekonomin.
Förvaltningen har under året påbörjat arbetet med att utveckla en e-tjänst för digital ansökan om LSSinsatser. Satsningen förväntas skapa en enkel väg in för Malmöborna och samtidigt bidra till effektivisering i form av minskad administration. En prototyp för LSS-ansökan har tagits fram och justerats efter att
input har hämtats från brukarorganisationer utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. LSS-ansökan kommer i
nästa fas att testas i mindre omfattning.
Ett pågående projekt för digitalisering av ansökan om organisationsstöd i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser där erfarenhetsutbyte sker med hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen är exempel på satsningar inom digitalisering
som genomförs i samarbete med andra förvaltningar. Ansökningarna om föreningsbidrag inför 2020 har
genomförts helt digitalt på malmo.se, genom ett webbformulär med inskannade underskrifter. Digitaliseringen har medfört att organisationerna får en digital kopia på sin ansökan vilket underlättar för kommande års ansökan.
Inom ramen för digitalisering och välfärdsteknologi och med delfinansiering via projektmedel har utveckling av App-oteket pågått under året. App-oteket är en lättanvänd databas bestående av digitala hjälpmedel. Den kategoriserar hjälpmedelsappar utifrån kognitiva och kommunikativa behovsområden så som
minne, lokalsinne och tidsuppfattning, vilket skapar ett tillgängligt och användarvänligt verktyg.
För att minimera risken för felbetalningar och säkerställa rätt användning av ekonomiska resurser har en
kontrollgrupp bildats i förvaltningen. Kontrollgruppen arbetar bl.a. med att granska fakturor och timlistor gällande personlig assistans när misstanke uppstått kring oegentligheter.
Rekrytering av legitimerad personal har varit en utmaning för HSL-organisationen sedan bildandet av
funktionsstödsförvaltningen 2017. Vakanser inom sjuksköterskeorganisationen medför behov av inhyrd
personal och därmed ökade kostnader. HSL-organisationen har under året arbetat med införandet och utvecklingen av en ny intern organisation med fokus på teamarbete . Syftet är en ökad kvalitet i omvårdnadsarbetet men ger också bättre förutsättningar för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare
och på sikt avveckla extern personal och uppnå en budget i balans.
Att bygga upp en pedagogisk struktur och ett teambaserat arbetssätt förväntas leda till stabilare verksamheter inom LSS-bostäder. Syftet med insatsen är att ge brukarna en god service och skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna. Arbetet påbörjades under 2019 och den nya pedagogiska strukturen beräknas
vara fullt implementerad 2022.
Några LSS-boenden har under året jobbat enligt en samordnad personalplanering med syftet att bl.a.
minska vikariekostnaderna. Verksamheten har arbetat även med en kartläggning och översyn av nattbemanningen samt en kartläggning av bemanningsstruktur för identifiering av fler verksamheter som skulle
kunna arbeta med samordnad personalplanering.
För att uppnå kostnadseffektivitet när det gäller särskilt boende enligt socialtjänstlagen har verksamheten
under året arbetat med att avsluta kostsamma externa platser och skapa möjlighet för brukare som är
högfungerande att flytta hem till Malmö genom att kunna erbjuda SoL boenden med låg bemanning och
nyttja befintligt boendestöd.

Utbyggnaden av utegrupper eller miljögrupper inom daglig verksamhet skapar många platser till en
relativt liten kostnad utan behov av stora anpassade lokaler. Kostnadsmässigt blir varje enskild placering i
en miljögrupp halva kostnaden jämfört med en mer traditionell mellanverksamhet. Ett annat effektivt sätt
för utbyggnad inom daglig verksamhet är en ökning av antalet enskilda platser. Daglig verksamhet har
ett upparbetat samarbete med cirka 60 privata företag som tar emot personer på enskilda platser.
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr

Utfall

Nettokostnad

-1 933 135

Kommunbidrag

1 935 299

Resultat (budgetavvikelse)

2 164

Budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar
Bostadmed särskild service LSS (inkl. externa platser)

-300

Daglig verksamhet LSS

-5 234

Personlig assistans SFB

11 322

Övriga insatser enligt LSS

-5 184

Övrig verksamhet inom vård och omsorg

-21 030

Förvaltningsövergripande verksamhet

22 590

Summa budgetavvikelser

2 164

Investeringsram
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Inventarier/Byggnadsinventarier

9 457

9 500

43

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
Funktionsstödsnämnden tilldelades inför 2019 en kommunbidragsram om 1 936 611 tkr.
1 312 tkr av kommunbidraget har förts över till hälsa, vård- och omsorgsnämnden till följd av ändrad organisering av dietistverksamheten enligt kommunstyrelsens beslut 2019-01-16. Detta innebär att funktionsnämndens budgetram under året har justerats till ett kommunbidrag om 1 935 299 tkr.
För helåret 2019 redovisar nämnden en nettokostnad om totalt 1 933 135 tkr och därmed en positiv budgetavvikelse om 2 164 tkr.
En del verksamheter redovisar negativa budgetavvikelser medan andra verksamheter redovisar ett överskott för året. Negativa budgetavvikelser kan härledas till framförallt kostnader för inhyrd personal inom
sjuksköterskeorganisationen och personalkostnader för att möta specifika behov hos brukare inom LSSbostäder. Även högre kostnader än budgeterat för biståndsbeslut enligt SoL inom förvaltningens myndighetsenhet genererar en negativ budgetavvikelse. Positiva budgetavvikelser kan härledas bl.a. till lägre kostnader än budgeterat för nya LSS-boenden vars start blivit senarelagd, personlig assistans SFB och budgeterade medel för oförutsedda kostnader.
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)
Insatsen bostad med särskild service enligt LSS i sin helhet, d.v.s. LSS-boenden i kommunal regi, externa
platser samt tillsatta medel för utbyggnad redovisar en negativ budgetavvikelse för helåret 2019 om
300 tkr.
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Förvaltningens samtliga kommunala LSS-boenden (personkrets 1, 2 & 3) redovisar en negativ budgetavvikelse om 16 500 tkr för 2019, vilket kan härledas till extra personalresurser till följd av ett ökat vårdbehov hos målgruppen.
En åldrande målgrupp och en ökande andel brukare som till följd av fysiska svårigheter och/eller demens
har behov av ökat personalstöd vid sidan om ombyggnationer och anpassningar i den fysiska miljön medför ökade kostnader.
Till den negativa budgetavvikelsen för året bidrar även uteblivet statsbidrag i form av stimulansmedel för
ökad bemanning inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre, som år 2018 uppgick till 2 300 tkr.
Den 31 december fanns det 19 personer med gynnande beslut som väntade på en bostad med särskild service enligt LSS. Av de 19 personerna på kölistan hade fyra personer väntat i mer än ett år, fyra personer
hade väntat i mer än tre månader men mindre än ett år, sju personer hade väntat i mindre än tre månader
och fyra personer hade avbrott i verkställigheten. Samtliga personer på kölistan har antingen anvisats lägenhet men valt att tacka nej eller så pågår planering för anvisning.
Behovet av LSS-boende har under 2019 mötts av en ökning av externa platser LSS. Syftet är att minska
den negativa effekt som försenad start av nya boenden kan ha när det gäller antalet personer som väntar
på en plats i gruppbostad. Behovet av externa platser blev 18 i snitt per månad 2019 i stället för budgeterade 15, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse om 4 000 tkr.
När det gäller utbyggnaden av LSS-boenden resulterar senare start i ett överskott för året om
20 200 tkr. Nya boenden som startade 2019 är gruppbostaden Elsa Anderssonsgata, Laavägens LSS-boende, Fogsvansgatans LSS-boende samt Ekgatans LSS-boende.
Daglig verksamhet LSS
Per den 31 december 2019 väntade 22 personer på en plats i daglig verksamhet varav sju personer hade
väntat i mer än 90 dagar. Under året har 108 personer ansökt om insatsen och 105 personer avslutat sin
dagliga verksamhet. Av dessa har elva brukare avslutat daglig verksamhet till förmån för studier (två personer), praktik via Arbetsförmedlingen (fyra personer) och lönearbete (4 personer). Det är viktigt att notera
att ett avslut inte med automatik innebär att en plats frigörs inom verksamheten, då det under året har varit fokus på att avsluta brukare som har tilldelats plats i daglig verksamhet men som inte har deltagit. Omprövning av insatsen har gjorts av myndigheten och resulterat i att insatsen avslutats för 24 personer då
behov inte föreligger.
Utbyggnad av daglig verksamhet sker dels genom start av nya verksamheter men även genom ökning av
antalet enskilda platser. Under året har förvaltningen startat upp fyra nya verksamheter; Soluret, Gasverksgatan, Piloten samt Mosslunden.
För att möta ökade volymer, utökat behov hos målgruppen och svårigheter gällande anskaffning av lämpliga lokaler arbetar daglig verksamhet aktivt med att på bästa sätt nyttja befintliga resurser optimalt. Detta
sker genom omfördelning av resurser utifrån behov, omstrukturering och omvandling av verksamheter
där användandet av resurser inte är effektivt samt där efterfrågan från brukare är låg och samlokalisering
av verksamheter.
Nya verksamheter som inte var budgeterade har genererat en negativ budgetavvikelse för året. Även behov av att evakuera en daglig verksamhet under renoveringstiden har bidragit till verksamhetens budgetavvikelse.
Daglig verksamhet i sin helhet redovisar en negativ budgetavvikelse om drygt 5 200 tkr på årsbasis.
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB)
För kostnader avseende de första 20 assistanstimmarna i veckan gällande personer som beviljats personlig
assistans enligt SFB budgeterades ekonomiska medel motsvarande 430 ärenden i snitt per månad 2019.
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Försäkringskassan ändrade sina debiteringsrutiner under hösten 2018, från att debitera för innevarande
månad till efterskottsdebitering. 2019 års utfall påverkas av beräknat antal ärenden under årets sista månader.
Verksamheten bedömer att antalet ärenden blir 408 i snitt per månad 2019, vilket genererar en positiv
budgetavvikelse om 8 900 tkr. Även erhållet statsbidrag för varaktig vård från Migrationsverket om
ca 2 400 tkr bidrar till överskottet. Sammanlagt redovisas en positiv budgetavvikelse om 11 322 tkr på årsbasis avseende kommunens betalningsansvar för de första 20 assistanstimmarna i veckan.
Övriga insatser enligt LSS
Övriga insatser LSS redovisar på årsbasis en negativ budgetavvikelse om sammanlagt 5 184 tkr.
För insatsen personlig assistans LSS redovisas totalt en negativ budgetavvikelse om 5 100 tkr för året.
Funktionsstödsnämnden har i budgetram 2019 tilldelats ekonomiska resurser för finansiering av volymökningar inom personlig assistans LSS till följd av Försäkringskassans åtstramning när det gäller bedömningen av rätten till assistansersättning. Antalet timmar personlig assistans LSS blev högre än budgeterat
och genererar en negativ budgetavvikelse för året. Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del härledas
till ett ärende där en dom från Kammarrätten innebär skyldighet om retroaktiv betalning för personlig assistans utförd i privat regi.
Förvaltningens utförande enhet för personlig assistans SFB tillhandahåller personlig assistans i kommunal regi för de brukare som valt kommunen som utförare. Kostnaderna är större än vad intäkten i form
av assistansersättning från Försäkringskassan är, vilket resulterar i en negativ budgetavvikelse om 5 900 tkr
för 2019. En viktig anledning till underskottet är att den årliga uppräkningen av Försäkringskassans timersättning ligger långt under personalens löneutveckling.
Korttidsvistelse LSS, myndighetsutövning redovisar ett överskott om 5 000 tkr för året vilket kan härledas till ett minskat behov av antal dygn i förhållande till budgeterade dygn på myndigheten. Förvaltningens
utförande enhet för korttidsvistelse LSS redovisar en negativ budgetavvikelse om 1 900 tkr för året. Verksamheten har under året arbetat för att begränsa det negativa resultatet, dels genom att tillsätta tomma
platser med brukare från andra förvaltningar och dels genom att anpassa personalresurser till minskad beläggning.
Insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år redovisar en positiv budgetavvikelse för året, överskottet blev 3 900 tkr. Behovet av insatsen som utförs av skolförvaltningarna och bekostas av funktionsstödsförvaltningen blev lägre än budgeterat.
LSS-insatserna ledsagarservice, avlösarservice och kontaktperson redovisar en negativ budgetavvikelse
om sammanlagt 1 200 tkr för 2019 som till största delen förklaras av fler utförda timmar än budgeterat
inom avlösarservice LSS.
Övrig verksamhet inom vård och omsorg
Övrig verksamhet inom vård och omsorg redovisar för året en negativ budgetavvikelse om sammanlagt
21 030 tkr.
Särskilt boende SoL, extern utförare redovisar en negativ budgetavvikelse om 8 400 tkr. Antalet platser
som har behövt köpas in överstiger antalet budgeterade platser med nio i snitt per månad. Kommunala
särskilda boenden redovisar tillsammans en negativ budgetavvikelse om 1 700 tkr., varav merparten kan
härledas till Nobelgården där platser som i vanliga fall köps in av hälsa, vård- och omsorgsnämnden förblev tomma under delar av året, vilket genererat ett intäktsbortfall. Även högre personalkostnader än budgeterat bidrar till den negativa budgetavvikelsen.
HSL-verksamheten tilldelades inför 2019 budgetmedel till samtliga inrättade befattningar såväl inom
sjuksköterskeorganisationen som inom rehabilitering.
Lyckad rekrytering under vår/sommar 2018 ledde till att större del av befattningar avseende måndag till
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fredag dagtid blev tillsatta under oktober månad. Under 2019 fick verksamheten dock återigen vakanta
tjänster och rekrytering har pågått löpande.
För att kunna garantera patientsäkerheten krävs det att vakanta tjänster inom sjuksköterskeorganisationen
tillsätts oavsett tillgång till legitimerad arbetskraft på arbetsmarknaden. Tillsättning av vakanta tjänster,
korttidsfrånvaro samt kvälls- och helgbemanning med inhyrd personal medför högre kostnader än budgeterat, vilket resulterar i en negativ budgetavvikelse för sjuksköterskeorganisationen om 13 900 tkr för 2019.
Även höga kostnader för tekniska hjälpmedel genererar en negativ budgetavvikelse för HSL-verksamheten, vilket kompenseras av lägre personalkostnader till följd av svårigheter med att tillsätta vakanser
inom rehabiliteringen under merparten av 2019, när det gäller arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
HSL-verksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse om 13 800 tkr för året.
Myndighetsfunktionen tilldelades i budgetram 2019 utökade ekonomiska medel för att minska handläggningstider. Resultatet för 2019 blev ett överskott om 3 600 tkr. Överskottet kan härledas i sin helhet (3
415 tkr) till att del av tidigare avsättning gällande kostnad för särskild avgift för icke verkställda beslut
inom tre månader (vite) har återförts till resultatet.
Övriga SoL-insatser såsom hemtjänst, korttidsvård, boendestöd samt insatser utan biståndsbeslut redovisar en negativ budgetavvikelse om totalt 1 300 tkr för året, medan utfallet för verksamheternas ledning
och administration blev ett överskott om 600 tkr.
Förvaltningsövergripande verksamhet
Gemensam verksamhet redovisar 2019 ett överskott om 22 590 tkr. Överskottet förklaras dels av budgeterade medel för oförutsedda händelser i verksamheten och dels av medel avsatta för höjd habiliteringsersättning, då statliga medel finansierar årets kostnader för höjningen. Reserverade budgetmedel för höjning
av habiliteringsersättningen har därmed genererat ett överskott för året och balanserat underskott som
uppstått inom daglig verksamhet för bl. a. start av nya verksamheter under 2019.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Funktionsstödsnämnden tilldelades inför 2019 en investeringsram om 8 000 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 19 juni att tilldela funktionsstödsnämnden en utökad investeringsram om 1 500 tkr för 2019 för att täcka utökat behov till följd av förändrad beloppsgräns
för anläggningstillgångars anskaffningsvärde. Funktionsnämndens investeringsram 2019 justerades därmed
till 9 500 tkr.
Årets investeringskostnader uppgår till 9 457 tkr. Investeringsramen har bl.a. använts till inredning och annan utrustning som behövs för start av nya LSS boenden och nya dagliga verksamheter, anskaffning av
nytt tvättkabinett på Hjälpmedelscentrum samt övriga inventarier med ett anskaffningsvärde som uppfylller den nya sänkta beloppsgränsen för en tillgång som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och som
ska redovisas som investering.
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Resultaträkning
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Bidrag

126 967

85 535

41 432

Övriga intäkter

349 328

355 309

-5 981

Totala intäkter

476 295

440 844

35 451

Lönekostnader

-959 444

-940 684

-18 760

PO-Pålägg

-371 209

-367 464

-3 745

-5 580

-7 558

1 978

-1 336 233

-1 315 706

-20 527

Lokal- och markhyror

-177 661

-177 212

-449

Övriga kostnader

-889 183

-876 534

-12 649

-4 805

-4 980

175

Totala övriga kostnader

-1 071 649

-1 058 726

-12 923

Nettokostnad exkl. finansnetto

-1 931 587

-1 933 588

2 001

1 935 299

1 935 299

0

14

0

14

Finansiella kostnader

-1 562

-1 711

149

Resultat

2 164

0

2 164

-1 933 135

-1 935 299

2 164

Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader

Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter

Nettokostnad

Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen
Benämning/Ändamål

Ansvarig myndighet

Riktade statsbidrag

Socialstyrelsen, Migrationsverket

Särskilt högriskskydd vid höga sjuklönekostnader

Försäkringskassan

Lönebidrag/Nystartsjobb

Arbetsförmedlingen

Assistansersättning personlig assistans SFB

Försäkringskassan

70 063

Momsbidrag för köp av ej skattepliktig verksamhet

Skatteverket

20 404

EU-bidrag

Europeiska socialfonden

1 871

Övriga bidrag

Omställningsfonden, FINSAM, AFA

1 481

SUMMA

Utfall (Tkr)
30 414
282
2 452

126 967

Funktionsstödsnämnden har under 2019 erhållit ekonomiska medel i form av bidrag från staten och olika
myndigheter om totalt 126 967 tkr varav 30 414 tkr avser riktade statsbidrag.
Riktade statsbidrag

Anpassat stöd

Forskningsrådet fördelar via Lunds universitet, medel för att anpassa det kommunala stödet till personer
med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende, med fokus på utvecklingen av ett högkvalitativt stöd till en utsatt grupp. Projektet genomförs under en treårsperiod med början 1 december
2018.
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Medel om 394 tkr har använts under 2019 för att delfinansiera en FoU-koordinator som forskar på området.

Varaktig vård

En kommun kan få ersättning för kostnader de haft för personer med uppehållstillstånd i behov av vård
och insatser till följd av sjukdom eller funktionshinder, i form av statsbidrag från Migrationsverket. Kommunen kan få ersättning om kostnaden är minst 60 000 kronor per person under en tolvmånadersperiod
samt personens sjukdom eller funktionshinder fanns vid första mottagandet i kommunen eller på annat
sätt har ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande.
Under 2019 har funktionsstödsförvaltningen erhållit statsbidrag från Migrationsverket för varaktig vård av
personer med uppehållstillstånd om totalt 10 195 tkr.

H abiliteringsersättning

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att även under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en
låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). Nytt för 2019 är
att bidraget kan användas även för att bibehålla den nivå på dagpenningen som uppnåtts med hjälp av
statsbidrag 2018.
Malmö stad tilldelades 7 415 tkr i statsbidrag 2019. Totalt användes 7 236 tkr av det erhållna statsbidraget
under året.

Insatser för barn och unga med psykisk ohälsa

Syftet med statsbidraget är bl.a. att stärka socialtjänstens insatser till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa samt förbättra arbetet mot psykisk ohälsa.
Funktionsstödsförvaltningen har genom omfördelning från arbetsmarknads- och socialförvaltningen fått
307 tkr i statsbidrag 2019. Statsbidrag om 283 tkr har använts till bl.a. gruppaktiviteter för barn och unga
med insatsen kontaktperson som ett led i ett förebyggande arbete kring psykisk hälsa samt till kompetensutveckling inom området.

Personligt ombud

Länsstyrelsen ska besluta om statsbidrag enligt vad som anges i 2 – 6, 8, 9 §§ förordning om statsbidrag till
kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar (SFS 2013:522). Länsstyrelsen beviljade och betalade ut medel om 4 203 tkr för 2019.

PRIO-medel

Statsbidrag har erhållits från Socialstyrelsen avseende stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa
och ohälsa. Medlen används i olika projekt som löper över flera år. För 2019 är det totala statsbidraget för
denna satsning 6 021 tkr.

Digitala hjälpmedel

Medel om 260 tkr har erhållits från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) för att utveckla nya lösningar som ökar människors funktionsförmåga och undanröjer hinder för delaktighet, med hjälp av digital
teknik. Dessa medel har delfinansierat projektet App-oteket gällande en lättanvänd databas bestående av
digitala hjälpmedel.

Överenskommelse om utvecklade förutsättningar för vården medarbetare

Överenskommelsen är en sammanslagning av de tidigare överenskommelserna Professionsmiljarden och
Goda förutsättningar för vårdens medarbetare (personalmiljarderna).
Malmö stad har tilldelats 2 740 tkr som fördelas mellan funktionsstödsförvaltningen, hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Funktionsstödsförvaltningen del om
1 080 tkr har använts inom hälso- och sjukvårdsorganisationen till att bl.a. förstärka befintligt teamarbete i
samarbete mellan legitimerad personal och övriga verksamheter samt arbeta fram och implementera kompetenstrappan för samtlig legitimerad personal.
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Skånegemensamma stimulansmedel riktat till insatser för förstärkt samverkan

Inom ramen för Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 har funktionsstödsförvaltningen och
arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt psykiatrin inom Region Skåne fått dela på 1 100 tkr. Funktionsstödsförvaltningen har använt sin del om 710 tkr till bl. a. vidareutveckling av FACT-team, hälsofrämjande insatser för brukare och personal, utbildning i neuropsykiatri för medarbetare.

Respektfulla relationer

Utifrån Länsstyrelsens uppdrag enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 (S2017/07420/JÄM) har Länsstyrelsen Skåne avsatt 4 500 tkr till fördelning av utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot mäns
våld mot kvinnor. Länsstyrelsen Skåne beviljade Malmö stad 176 tkr för att driva projektet Respektfulla
relationer under ettårs tid med krav om 50 procent egenfinansiering och med start senast 1 september
2019. Under hösten 2019 förbrukades 32 tkr av beviljat bidrag.
Särskilt högriskskydd vid höga sjuklönekostnader
Arbetsgivaren kan få ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader om medarbetaren riskerar
att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta.
Den del av erhållet särskilt högriskskydd 2019 som har konterats som ett statsbidrag uppgår till 282 tkr.
Lönebidrag/Nystartsjobb
Det ekonomiska stödet i form av lönebidrag och annat bidrag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som
verksamheterna erhållit från Arbetsförmedlingen uppgår till 2 452 tkr för 2019.
Assistansersättning personlig assistans SFB
Assistansersättningen från Försäkringskassan för personer med personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken som valt kommunen som utförare uppgår till 70 063 tkr för 2019.
Momsbidrag för köp av ej skattepliktig verksamhet
Skatteverket betalar ut momsersättning till kommuner som kompensation för ingående moms i verksamhet som inte är momspliktig, exempelvis upphandling av verksamhet inom social omsorg och hyra av lokaler för särskilt boende. Under 2019 har funktionsstödsförvaltningen erhållit 20 404 tkr i momskompensation.
EU-bidrag
Medel från Europeiska socialfonden om 1 871 tkr har erhållits under 2019 för att finansiera kompetensförsörjningsprojektet ”HÅPP” – hållbar plattform för kompetensutveckling. Projektet började den 31
mars 2019 och pågår i två år. I projektet tas en plattform för kompetensutveckling fram som bygger på
arbetsplatsnära stöd och normbrytande ledarskap.
Övriga bidrag

Kompetensförsörjningsmedel 2019

Under 2019 har funktionsstödsförvaltningen erhållit kompetensförsörjningsmedel om 748 tkr från Omställningsfonden. Medlen har använts till delfinansiering av kostnader för validering av personalens kunskaper och kompetenser i förhållande till målen för nationella kurser som ingår i undersköterskeutbildningen. Målgruppen är personal som har en tillsvidareanställning och som är motiverade att utbilda sig till
undersköterska/stödassistent.

Finsam-FACT

FACT-teamet är ett integrerat samverkansprojekt mellan funktionsstödsförvaltningen och Psykiatri
Malmö (område psykos). Projektet finansierades med FINSAM (finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) medel om 536 tkr under 2019. I styrgruppen för projektet ingår representanter från de båda huvudmännen, Lokalt forum i Malmö samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen (Vuxenenheten).
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AFA-försäkring

Vid förebyggande arbetslivsinriktade behandlingsåtgärder kan arbetsgivaren få hälften av kostnaden i bidrag som ett rehabiliteringsstöd från AFA. Från AFA-försäkringen har erhållits 193 tkr år 2019.

Samfond Äldre trivsel

Stiftelsen Malmö Kommuns samfond för äldres trivsel fördelade 10 tkr till en av förvaltningens gruppbostäder under 2019. Medel om 4 tkr har använts till utflykter med boende i gruppbostaden.
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