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133

Uppföljning av Handlingsplan för genomförandet av heltid som
norm 2019–2021

FSN-2019-1021
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar
heltid. Under 2018 gjordes förberedelser på funktionsstödsförvaltningen utifrån de respektive
verksamheternas uppdrag och nämnden fastställde i mars 2018 en handlingsplan gällande
heltid som norm (FSN-2018-103). Insatserna under 2018 var huvudsakligen förberedande.
Av detta skäl fastställde nämnden i september 2019 en handlingsplan för genomförandet av
heltid som norm 2019-2021 (FSN-2019-1021).
Handlingsplanens mål följs upp kontinuerligt upp inom ramen för förvaltningens ordinarie
struktur men återrapporteras nu även som ett separat informationsärende.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 15)
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 - Uppföljning av Handlingsplan för genomförandet
av heltid som norm 2019-2021
Handlingsplan för genomförande av uppdraget heltid som norm 2019-2021
Beslut FSN 190923 (§122) Förslag till handlingsplan för genomförandet av heltid
som norm 2019–2021
Funktionsstödsnämndens handlingsplan gällande heltid som norm (Delmål 2018)
Malmö stads lokala handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar
heltid
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN- 2019-1021
Ärende: Uppföljning av Handlingsplan för genomförandet av heltid som norm
2019-2021

Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för att öka andelen medarbetare
som arbetar heltid. Under 2018 gjordes förberedelser på
funktionsstödsförvaltningen utifrån de respektive verksamheternas uppdrag och
nämnden fastställde i mars 2018 en handlingsplan gällande heltid som norm
(FSN-2018-103). Handlingsplanens mål följs upp kontinuerligt upp inom ramen
för förvaltningens ordinarie struktur och återrapporterades under dagens
nämndsammanträde.
Nämnden har som mål att 90% av medarbetarna innehar en heltidsanställning
och 80% arbetar heltid i maj 2021. Det innebär att det endast är några månader
kvar tills målet om 90% sysselsättningsgrad skall vara uppnått. I nuläget har
80% av medarbetarna en heltidsanställning.
Förvaltningen redovisar även att det förekommer oroväckande skillnader mellan
olika yrkeskategorier och deras sysselsättningsgrad. Uppföljningen av
handlingsplanen påvisade att personliga assistenter (HÖK) och vårdbiträde är
grupper som förvaltningen särskilt behöver beakta i det fortsatta arbetet med
heltid som norm. Vänsterpartiet Malmö ser risker med att tidsramen för
handlingsplanen snart har gått utan att man har uppnått målen med att 90
procent av medarbetarna inom funktionsstödsförvaltningen har en
heltidsanställning.
Uppföljningsplanen påvisade även att förståelsen för heltidsresan behöver
fördjupas i verksamheten och man ser att det finns ett behov av kommunikation
kring arbetet med att uppnå heltid som norm tillsammans med fackliga
representanter.
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Vänsterpartiet
Det är problematiskt att detta inte har uppmärksammats i ett tidigt skede och att
informationen inte har nått medarbetare på chefsnivå inom förvaltningen.
Vänsterpartiets främst oro som önskar framföras med detta särskilda yttrande är
helt enkelt att arbetet med att implementera heltid som norm går för långsamt,
vissa yrkeskategorier släpar alltjämt efter och orsakerna till detta kan
naturligtvis vara en effekt av att funktionsstödsförvaltningens verksamheter är
underfinansierade. Vänsterpartiet förordar fortsatt en satsning på
arbetstidsförkortning med bibehållen lön samt att funktionsstödsnämnden skall
finansieras fullt ut utan besparingskrav genom så kallade ”effektiviseringar”.

Malmö 2020-10-26
Carin Gustafsson
Med instämmande av Anfal Mahdi

