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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag
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Plats
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Lars-Eric Nelderup (C)
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Ej tjänstgörande ersättare
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Margareta Håkansson (M)
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Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal)
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Urban Funck (HR-chef)
Susanne Nordin (HR-konsult)
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Förslag till handlingsplan för genomförandet av heltid som norm 2019–
2021

FSN-2019-1021
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har antagit en lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som
arbetar heltid. I mars 2018 fastställde funktionsstödsnämnden, i enlighet med
kommunstyrelsens uppdrag, en handlingsplan gällande heltid som norm med delmål för
2018. Förvaltningen har nu, i samråd med verksamhetsföreträdare och i samverkan med
fackliga organisationer, tagit fram ett förslag till handlingsplan för resterande
genomförandeperiod.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Handlingsplan för genomförandet av heltid som
norm 2019–2021.
Särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 5)
Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 6)
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 190923 - Handlingsplan för genomförandet av heltid som
norm 2019-2021
Förslag till Handlingsplan för genomförande av uppdraget heltid som norm 20192021
Malmö stads lokala handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar
heltid
Funktionsstödsnämndens handlingsplan gällande heltid som norm (Delmål 2018)
Presentation FSN 190923 - Handlingsplan för heltid som norm

Bilaga 5 (FSN 190923 §122)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20190923
Ärende: FSN-2019-1021
Personal har vittnat om exempel på misslyckad implementering av heltid som norm,
där målsättningen om heltid istället tycks har fått negativ inverkan på personalens
delaktighet, privatliv och arbetsmiljö. Moderaterna och Centerpartiet ser därför en
viss problematik med att man även i denna handlingsplan valt kvantitativa mål som
fokuserar på specifik andel personal i specifik sysselsättningsgrad istället för kvalitativa mål som tar särskild hänsyn till personalens önskemål. Mot bakgrund av detta vill
vi därför belysa vikten av delaktighet och respekt för personalens önskemål vid implementeringen av heltid som norm så att målsättningen inte motsätter sig syftet i
praktiken.
Vi vill till detta även påpeka att förvaltningen bör använda sig av timanställda där timanställning efterfrågas då det är en relevant möjlighet
för t.ex. studerande eller deltidsarbetande inom annan verksamhet som vill prova på
eller få erfarenhet inom vård- och omsorg då vi samtidigt har ett stort behov av kompetensförsörjning framöver. Med detta i beaktande bör man inte få negativa resultat i
mätning av timanställning om man kan påvisa att detta särskilt efterfrågats eller önskar ha specifika utlysningar för att attrahera t.ex. studerande inom förvaltningens områden.
Moderaterna och Centerpartiet vill även lyfta särskild uppskattning åt att förvaltningen
bemannar ur ett brukarperspektiv med kontinuitet, trygghet och kvalitet för den enskilde som ledord vid schemaläggning och planering.
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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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-1021
Ärende: 08. Förslag till handlingsplan för genomförandet av heltid som norm 20192021
Vänsterpartiet anser att Malmö stad måste skapa ett arbetsliv för alla. Ett arbetsliv där
arbetstagarna har makt och inflytande över sina arbeten. Där alla orkar jobba till pensionen
och inte sliter ut sin kropp i förtid eller i onödan. Malmö stad behöver en stark samverkan
med fackföreningsrörelsen och införa förkortad arbetstid.
Vänsterpartiet vill påbörja övergången till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Med
en arbetstidsförkortning inom funktionsstödsförvaltningen skulle möjligen fler arbetstagare
kunna arbeta på en arbetsplats istället för som föreslaget dela sin arbetstid mellan
exempelvis näraliggande LSS bostäder för att uppnå heltidstjänster.
Försök med arbetstidsförkortning visar att det är praktiskt genomförbart och ger stora
vinster för hälsa och arbetsklimat. Förkortad arbetstid måste naturligtvis införas stegvis och i
samverkan med fackföreningsrörelsen.
Då Kommunal varit med och tagit fram denna handlingsplan valde Vänsterpartiet att rösta
för den. Vår ståndpunkt är dock fortsatt att Malmö stad bör införa sex timmars arbetsdag
med ett långsiktigt mål om 30 timmars arbetsvecka som det normala.
Vänsterpartiet vill även med detta särskilda yttrande påtala vikten av återkoppling till
funktionsstödsnämnden kring hur arbetet med heltid som norm fortskrider under perioden.
Malmö 2019-09-23
Carin Gustafsson

