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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-15 kl. 09:00-13:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (mötesordförande §§81-92)
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) (medverkar digitalt) ersätter Vakans S (S)
Maher Dabbour (S) ersätter Elin Kramer (S)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt) ersätter Roko Kursar (L)
(Ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Pethra Ängquist (S)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (Kommunal)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Gertrud Hedén (HR-konsult)
Malin Hansson (HR-konsult)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)
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2020-06-22
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Sjukfrånvarorapport tertial 1 2020

FSN-2020-1330
Sammanfattning

Föreliggande ärende är en rapport med övergripande sjukfrånvarostatistik för tertial 1 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner sjukfrånvarorapport tertial 1 2020.
Särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 10)
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning. Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 200615 Sjukfrånvarostatistik tertial 1 2020
Sjukfrånvarorapport tertial 1 2020
Presentation FSN 200615 - Sjukfrånvaroanalys Tertial 1

Bilaga 10 - FSN 2020-06-15 (§86)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200615
Ärende: FSN-2020-1330

Ärende: 09. Sjukfrånvarorapport tertial 1 2020

Skillnaden mellan två värden i statistiken kan bero på en faktisk skillnad men även på
olika typer av osäkerheter i statistiken. Vid jämförelser mellan olika värden i
statistiken finns ett behov av att klargöra statistiskt säkerställda skillnader. Detta för
att klargöra är skillnaden inte bara kan förklaras av slumpen. Det är vanskligt att dra
slutsatser utifrån skillnader som inte är statiskt säkerställda eftersom skillnaderna kan
bero på slumpen.
I den redovisning som Vänsterpartiet tagit del av finns en del att ifrågasätta gällande
jämförelser och eventuella skillnader. Det arbetar fler kvinnor än män vid
funktionsstödsförvaltningen men detta tas inte hänsyn till vid beräkning av ex
sjukfrånvaro och könsskillnad vad gäller sjukfrånvaro diskuteras. Olika grupper och
gruppstorlekar blandas.
Förutsatt att det föreligger en faktisk skillnad är det alarmerande att
funktionsstödsförvaltningen alltjämt fortsatt har en högre procentuell sjukfrånvaro än
Malmö stad i övrigt. Vänsterpartiet hoppas att förflyttningen av inköpta tjänster med
mer förebyggande insatser på sikt ska ge effekt. Men det kvarstår att
funktionsstödsförvaltningens verksamheter är underfinansierade. Tidiga insatser är
av stor vikt för att undvika en lång sjukfrånvaro, men så är även en förstärkt
grundbemanning.
Malmö 2020-06-15
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

