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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-20 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
(Vice ordförande)
Maher Dabbour (S) ersätter Elin Kramer (S)
Karl Mårtensson (S) ersätter Munir Niazi (S)
Madeleine Fraser (MP) ersätter Vakans MP (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Karin Elisabeth Granér (L)
Anfal Saad Mahdi (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Gertrud Hedén (HR-konsult)
Klara Kursis (HR-konsult)
Ola Nederman (enhetschef HR-avd.)
Veronica Billsten (HR-konsult)
Christina Dahl (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-02-27
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Uppföljning av arbetsmiljö 2019

FSN-2019-2609
Sammanfattning

Förvaltningen lämnar årlig uppföljning av arbetsmiljö. Redovisningen omfattar ett antal
indikatorer som följs upp med en beskrivning och tillhörande analys av genomförda insatser
samt faktiskt utfall.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av årlig uppföljning av arbetsmiljön
2019.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett yttrande i ärendet. (Bilaga 9)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett yttrande i ärendet.
(Bilaga 10)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett yttrande i ärendet. (Bilaga 11)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200220
Ärende: FSN-2019-2609
Moderaterna och Centerpartiet anser att personalen och deras arbetsmiljö utgör ett av
Funktionsstödsnämndens främsta verktyg för att uppnå kvalitet för den enskilde och
ett rättssäkert genomförande av dennes insatser. I uppföljningen ser vi dock fortsatt
hög sjukfrånvaro och en ökad personalomsättning för dem som arbetar allra närmst
malmöborna i våra verksamheter och för dem som ska följa upp både kvalitet och
arbetsmiljöarbete. I våra verksamheter är kontinuitet inte bara en rättighet utan även
ett tydligt kvalitetsmått. Det kan handla kontinuitet avseende tid, personal, miljö eller
insats men gemensamt är att alla dessa delar påverkas av frånvaro och
personalomsättning då anknytning och kompetens utmanas och därigenom även
tryggheten för den enskilde.
En välmående personal är nyckeln till att tillgodose rättigheter och behov om det så är
genom goda levnadsvillkor eller på en skälig levnadsnivå. Då nämnden är medveten
om att alla verksamheter inte utfört systematiska riskundersökningar och uppföljningen
samtidigt inte redogör för några direkta åtgärder, för att motverka sjukfrånvaro eller de
faktorer inom personalomsättning som beror på att medarbetare lämnar oss, vill
Moderaterna och Centerpartiet poängtera vikten av vår personal för att fullgöra vårt
uppdrag.

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 20200220
Ärende:7: FSN-2019-2609

Uppföljning av arbetsmiljö 2019

Vi Sverigedemokrater ser väldigt gärna att ohälsan och tillbud sjunker.
Den totala sjukfrånvaron ligger på 7,5 %. Det är en siffra som är högre än Malmö
Stad som ligger på 6,32 %. Denna siffra ser vi med oro på.
I uppföljningen ser vi även att allvarliga tillbud ökat. I fjol rapporterades 55 allvarliga
tillbud och 2018, 38 st. Detta är siffror som måste tas på allvar för at få dem att
sjunka.
Vi förväntar oss att förvaltningen fortsätter sitt framgångsrika arbete, vilket vi tror och
hoppas skall kunna vända även denna trend.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2020-02-20
Ärende: FSN-2019-2609

Ärende: 07. Uppföljning av arbetsmiljö 2019

Ännu ett år är sjukfrånvaron inom funktionsstödsförvaltningen, procentuellt sett, högre
än inom Malmö stad som helhet. Utfallet är på samma nivå som 2018 men den långa
sjukfrånvaron har ökat. Vänsterpartiet anser det bra att chefer utbildas om
rehabiliteringsprocessen men eftersom den största orsaken till sjukskrivning är
depression och utmattningssyndrom ser vi det som ännu viktigare med fler anställda
inom välfärden för att minska stress och skapa utrymme för medarbetare till
återhämtning på arbetstid. Detta kan relateras till satsningen/kostnaden på
förebyggande arbete (1403895 kr 2019 jämfört med 678646 kr 2018) medan
efterhjälpande inte ökat i samma utsträckning (1909808 kr 2019 jämfört med 1735640
kr 2018).

Andelen anmälda tillbud har minskat från 3374 (2018) till 2485 (2019) medan antalet
arbetsskador har ökat från 515 (2018) till 569 (2019). Föregående år har det anförts att
anledningen till ökningen handlar om en ökad benägenhet att anmäla. Vänsterparitet
hoppas att detta är bestående och att minskningen inte handlar om en minskad
benägenhet att rapportera samt att åtgärderna för att minska antalet arbetsskador kan
genomföras som planerat.

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

