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Sjukfrånvarorapport tertial 2 2020

FSN-2020-2260
Sammanfattning

I ärendet ges en rapport med övergripande sjukfrånvarostatistik vid
funktionsstödsförvaltningen för tertial 2 2020.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Sjukfrånvarorapport tertial 2 2020.
Särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 13)
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.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 Sjukfrånvarorapport tertial 2 2020
Sjukfrånvarorapport tertial 2
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 201026
Ärende: FSN-2020-2260
Ärende: 09. Sjukfrånvaro tertial 2 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 och att sjukfrånvaron, såväl den korta som långa, ökar.
Majoriteten av sjukfrånvaro beror på psykisk ohälsa.
Under tertial 2 noteras även en hög sjukfrånvaro (13,46%) bland fysioterapeuter
vilken Vänsterpartiet särskilt önskar kommentera; fysioterapeuter är en yrkesgrupp
som inte backas upp med vikarier vid sjukdom eller vars arbetsuppgifter kan
delegeras vid vårdgivarens sjukdom. Eftersom funktionsstödsförvaltningen har 11
anställda fysioterapeuter får sjukfrånvaron en stor påverkan. Vänsterpartiet befarar
att fysioterapeuterna inte klarar att hålla ledtiderna inom rehab och hinner heller inte
med uppföljningar. Fysioterapeuterna på habiliteringen riskerar förlora möjligheten att
ge verksamhetsstöd (vilket riskerar försämra det hälsofrämjande arbetet på sikt) och
nya patienter hamnar på väntelista. Även fysioterapeuterna på Fröet har svårt att
räcka till enligt de uppgifter som fackliga företrädare har lämnat.
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Vänsterpartiet
Vänsterpartiet hoppas fortsatt att förflyttningen av inköpta tjänster från
företagshälsovården 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. Än en gång ses en obalans mellan krav och resurser och
priset får såväl medarbetare och de som mottar LSS-insatser betala.
Malmö 2020‐10‐26

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

