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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-25 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Pethra Ängquist (S)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Christina Ekdahl (personalföreträdare SACO)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-06-01
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Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Översyn
av yrket personlig assistent

FSN-2020-1037
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har mottagit en remiss gällande regeringens betänkande om
Utredningen om översyn av yrket personlig assistans (SOU 2020:1). Funktionsstödsnämnden
yttrar sig till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslaget yttrande och ställer sig därmed positiv till
utredningens förslag.
Särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 1)
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Översyn av yrket personlig assistent
Förslag till yttrande gällande remiss från socialdepartementet gällande översyn av
yrket personlig assistent
Betänkande av Översyn av yrket personlig assistent - ett viktigt yrke som förtjänar
bra villkor (SOU 2020:1)
Beslut FSN-AU 200513 (§109) Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Översyn av yrket personlig assistent
Följebrev Remiss från Socialdepartementet - Översyn av yrket personlig assistent
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200525
Ärende: FSN-2020-1037

Ärende: 02. Remiss angå ende Remiss frå n Socialdepartementet - O� versyn av yrket
personlig assistent

Personlig assistent är Sveriges trettonde vanligaste yrke (källa: SCB 2019). Det
innebär att det finns i princip lika många personliga assistenter som förskollärare i
Sverige. Trots det anses yrket ofta vara ett ”genomgångsyrke” medan statistiken
visar att fyra av tio personliga assistenter har haft yrket i mer än tio år. Den allmänna
uppfattningen om att ”vem som helst” kan bli personlig assistent behöver förändras;
att vara personlig assistent är ett komplext yrke med mycket ansvar.
Vänsterpartiet välkomnar denna utredning och ställer sig bakom yttrandet men
önskar kommentera några saker:
Många personliga assistenter har osäkra anställningar. Fyra av tio assistenter är
oroliga (varav 14 procent är mycket oroliga) att bli av med arbetet med kort varsel
och 27 procent är lite oroliga. Utredningens enkät visar att ungefär en fjärdedel har
undlåtit bli att rapportera brister i arbetsmiljön en eller flera gånger. Av dessa har 18
procent gjort det av rädsla för att bli uppsagd. De allra flesta personliga assistenter
har en anställning som kan avslutas på 14 dagar. En av fem personliga assistenter
har inte fått någon introduktion till sitt yrke. Tre av tio assistenter har under det
senaste året känt att de inte vet hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. Otrygga
anställningar utan möjlighet till att lära sig sitt yrke eller få tillräcklig
kompetensutveckling gynnar inte någon.
Under lång tid har uppräkningen av den statliga schablonersättningen för personlig
assistans understigit kollektivavtalsstadgade löneökningar. Det är uppenbart att det
behövs en finansieringsmodell som håller på lång sikt.
63% av personliga assistenter arbetar för privat arbetsgivare och den privata sektorn
ökar. Genom utredningens föreslag att föra in ett krav i LSS på utförare om att
erbjudna assistenter kollektivavtalsliknande villkor och stå för sin personals
sjuklönekostnader kan personlig assistans göras mindre intressant för den oseriösa
aktör som avser utnyttja personer i behov av personlig assistans för att tjäna pengar
och istället stärka arbetsmiljön för de anställda.
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Vänsterpartiet

Personliga assistenter arbetar varje dag med att skapa förutsättningar för att
personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett gott liv och vara delaktiga i
samhället.
Alla har rätt till goda arbetsvillkor. Personliga assistenter behöver trygga
anställningar, ett strukturerat arbetsmiljöarbete hos sin arbetsgivare och ges
möjligheten att känna att de vet hur de ska utföra sitt arbete och känna sig stolta över
sin arbetsinsats.
Malmö 2020-05-25
Carin Gustafsson

