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Årsanalys 2019

FSN-2020-305
Sammanfattning

Förvaltningens Årsanalys 2019 till funktionsstödsnämnden. Funktionsstödsnämnden
redovisar ett överskott om 2 164 000 kronor för 2019.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Årsanalys 2019.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Madeleine Fraser (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 5)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 6)
Beslutet skickas till

Stadskontoret via programmet Stratsys
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Årsanalys 2019
Årsanalys 2019 (Funktionsstodsnämnden)
Bilaga 1 Verksamhetsmått
Bilaga 2 Volymutveckling
Presentation FSN 200220 - Budget och uppföljning årsanalys 2019
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200220
Ärende: FSN-2020-305
Redan i sammanfattningen av årsanalysen klargörs att behovet av LSS-boende har
mötts av en ökning av externa platser LSS under 2019. Man skriver att syftet är att
minska den negativa effekt som en försenad start av nya boenden kan ha när det
gäller antalet som väntar på en plats i gruppbostad. Ändå går inte externa boplatser
till någon som väntar i kön.
Externa platser kostar betydligt mer för både skattebetalare och individ. Ur ett
perspektiv kan man självklart få en extern placering för att där finns ett särskilt behov
t.ex. inkluderad skolgång men det är något annat än vad här syftas till. Detta kan
värderas likt fritt skolval eller internat och är då till fördel för den enskildes lärande,
utveckling och individuella behov i enlighet med gällande lagstiftning. I detta fall
framställs det dock som en lösning på att minska en kö till bostad. Istället för att ha
öppnat upp för privata aktörer i Malmö stad betalar man fortsatt ett högre pris och
låter malmöbor med funktionsnedsättning bo hos privata aktörer långt ifrån Malmö.
Långt ifrån sina anhöriga, sin anknytning och sin trygghet. Moderaterna och
Centerpartiet ställer sig frågande till varför privata aktörer anses ok som utförare och
då bättre på att tillgodose särskilda behov än Malmö stad när de ligger långt ifrån
staden men samtidigt inte varit välkomna till att bedriva verksamhet inom Malmös
gränser. Vi ställer oss också frågande till påståendet om att vi placerar från kön när vi
placerar individer från våra befintliga boenden. Utgör detta då individer som istället
ersätts av någon som står i kö trots behov av kontinuitet och trygghet och för vems
skull görs då placeringen. Vi kan inte säga att där inte funnits lösningar i den
långsiktiga planeringen då vi kunde välkomnat privata aktörer inom stadens gränser
långt tidigare vilket också skulle innebära ett utbud av olika hyresvärdar och
arbetsgivare för dem som är missnöjda med kvalitet och arbetsmiljö.
Problematiseringen ter sig skenhelig på bekostnad av malmöbor med rätt till bostad
enligt LSS. Moderaterna och Centerpartiet menar att Malmöbor med rättigheter enligt
LSS ska kunna vara malmöbor, oavsett funktionsnedsättning.
Med detta i åtanke och årsanalysen därtill framkommer även vissa
utvecklingsområden eller risker med otillfredsställande måluppfyllelse. Risker som
ligger till grund för kvaliteten och rättssäkerheten i vår verksamhet. När vi har hög
personalomsättning, hög sjukfrånvaro, sämre bemötande och lågt beaktande av
barnets bästa vid handläggning så blir det en tämligen ansträngande cykel för
individen och dennes personal. Individen mår sämre och får ytterligare behov vilket
kräver andra resurser och annan kompetens. Det innebär i sin tur en försämrad
arbetsmiljö vilket föder ytterligare behov och kostnader som kan mynna ut i låg
måluppfyllnad av LSS och arbetsmiljömål.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Ursula Larsson (M) Peter Eliasson (M)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden, 2020-02-20
Årsanalys 2019
Diarienr: FSN-2020-305
Vi i Miljöpartiet tycker det är positivt att så många målområden under 2019 har
uppnåtts. Samtidigt finns det ett antal områden där vi hade velat se en större
måluppfyllelse. Barnkonventionen är nu lag i Sverige och inte ens 70% av utredningar
enligt LSS och SoL visar att en prövning av barnets bästa har gjorts. Vi i Miljöpartiet
hoppas verkligen att de insatser som planeras under 2020 kommer ge ett resultat på
detta område.
Sen anser vi i Miljöpartiet att det är anmärkningsvärt att andelen inköp av Miljömärkta
varor har minskat under 2019 istället för ökat. Detta trots att alla beställare fått
utbildning. Det framgår inte heller i årsanalysen vad detta kan bero på och vi hoppas
verkligen att fler insatser görs på detta område och att det ska ske en förbättring under
2020.
Vi tycker även det är positivt att antalet ofrivilligt deltidsanställda är noll i årsanalysen.
Vi i Miljöpartiet anser att Malmö Stad som arbetsgivare alltid ska sträva efter att de
anställdas önskade tjänstgöringsgrad ska tillgodoses. Vi skulle därför gärna se att det i
nästa års årsanalysen även framgick ifall det finns de som är ofrivilligt timanställda.
Detta för att säkerställa att det inte sker en förflyttning från ofrivilligt deltidsanställda
till ofrivilligt timanställda i arbetet med heltid som norm.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Madeleine Fraser

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-02-20
Ärende: FSN-2020-305

Ärende: 05. Årsanalys 2019

Vänsterpartiet har läst och godkänt Årsanalys 2019. Med detta särskilda yttrande
önskar Vänsterpartiet dock förtydliga sina ståndpunkter inom ett par områden:

Även om arbetet med heltid som norm går framåt och fler anställda har
tillsvidareanställningar så ökar andelen timavlönade timmar (16% 2019 jämfört med
12,3% alternativt 15,4% 2018) - något som inte generar trygga anställningar.
Vänsterpartiet noterar även att personalomsättningen, procentuellt sett, inom
Funktionsstödsförvaltningen ligger högre än inom Malmö stad.

Ännu ett år går HSL-verksamheten minus på grund av behovet att använda
bemanningsföretag för att säkra tillgången på sjuksköterskor. Inhyrd extern personal
kostar inte bara mer än egen anställd personal, det bidrar till ruljangs på personal och
minskad trygghet för brukarna.

Att skapa heltid som norm får inte göras på bekostnad av brukarnas lagstadgade
rättigheter. Vänsterpartiet har med stor oro följt utvecklingen under 2019 där LSSbostäder samlokaliseras och heltid som norm förs fram som argument för dess placering
och utformning. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att Socialstyrelsens
rekommendationer kring utformning av LSS-boenden inte står emot införandet av heltid
som norm.
Det är Vänsterpartiets åsikt att det behövs fler, och inte färre som arbetar inom
välfärden. Den långa färden mot genomförandeplaner av god kvalitet skulle troligen
närma sig sitt mål om fler anställda fick tid att göra den dokumentation som åläggs dem.
Idag råder tex restriktioner mot att ta in vikarier och om det tas in vikarier så är det på
kortare arbetspass än vad den som är sjuk skulle ha jobbat.
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Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har därför yrkat att genomförandeplaner skulle vara en särskild
granskning även i Internkontrollplan 2020 utan framgång.

Vänsterpartiet ifrågasätter även hur det kan komma sig att andelen miljömärkta varor
fortsatt är under målvärdet när alla beställare ska ha fått utbildning. I en i övrigt mycket
välskriven årsanalys där måluppfyllnad analyseras saknas under miljömålen slutsatser
och vidare analyser inför kommande år.
Procentuellt minskar upplevelsen av diskriminering. Det är dock väldigt oroväckande
att de anställda som definierar sig som annat än man/kvinna i högre grad upplever sig
diskriminerade av arbetsgivaren.
Det är en hel del kritik som Vänsterpartiet framför, men vi ser med glädje framgångar
inom många områden; exempelvis utvecklingen av en tillitsbaserad och hållbar
organisering för kompetensutveckling utifrån brukarens behov samt vidareutveckling
av verksamheten utifrån brukarnas individuella behov inom daglig verksamhet,
samordningsaktiviteter både inom och mellan avdelningarna samt med idéburna
organisationer för att skapa förutsägbarhet och trygghet för brukarna, arbetet med
meningsfulla fritidsaktiviteter och kultur för alla och utvecklingsarbetet kring
normkritik för att nämna ett par områden.

Avslutningsvis önskar Vänsterpartiet igen kommentera arbetsgången där budget 2020
antogs innan årsanalys 2019 presenterades för funktionsstödsnämnden. Utan att veta
hur mål uppnåtts för 2019 fattades beslut om mål för 2020-2022; hade Vänsterpartiet
fått läsa årsanalys 2019 innan budget 2020 antogs hade vi haft fler ändringsyrkanden på
budget 2020. Detta är inte första gången Vänsterpartiet anmärker på transparensen i
budgetprocessen!

Malmö 2020-02-20
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

