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Sammanfattning
Funktionsstödsnämnden ansvarar för insatser till barn och vuxna inom ramen för LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade), insatser inom socialpsykiatrin till vuxna samt insatser till barn med
fysiska funktionsnedsättningar eller svår somatisk sjukdom. Som vårdgivare ansvarar
funktionsstödsnämnden för kommunal hälso- och sjukvård till nämndens målgrupper.
Som det framgår av Malmö stads budget ska alla Malmöbor ha rätt att leva, inte bara överleva. LSSlagstiftningen är en rättighetslagstiftning och tillgängligheten är en rättighet. I enlighet med de politiska
målen ska arbetet för att säkerställa alla Malmöbors rätt till goda levnadsvillkor och en tillgänglig stad,
såväl fysiskt som digitalt, fortsätta.
Planeringen för 2021 utgår från kommunfullmäktiges politiska mål för Malmö, uppdrag som nämnden
tilldelats inför budgetåret, nämndens tilldelade budgetram samt nämndens egna mål. Kärnan i nämndens
verksamhet är inflytande, delaktighet och självbestämmande för individen samt möjlighet att delta i
samhället på lika villkor. Utifrån detta ska nämndens verksamheter främja inkludering och arbeta med
förebyggande och innovativa insatser för goda, jämställda och jämlika levnadsvillkor genom hela livet.
Samtliga insatser som genomförs ska utgå från dessa perspektiv och syfta till en positiv förflyttning inom
dessa områden.
Kommunfullmäktigemålen bygger på ett begränsat antal prioriterade utvecklingsområden för hela staden
och riktas till de nämnder som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse. I nämndsmålen lyfts
områden där särskilda insatser behöver göras för att nå en positiv förflyttning inom mandatperioden.
Planeringen 2021 innefattar kvalitetsutveckling i det verksamhetsnära arbetet, införande av
verksamhetsnära stöd genom pedagogisk struktur, fortsatt implementering av återhämtningsinriktat
arbets- och förhållningssätt, utökning av teambaserat arbetssätt, omställning till nära vård och utökning av
antalet extratjänster. För att möta volymförändringar planeras utbyggnad inom LSS-boende och daglig
verksamhet. Vidare planeras satsningar för att tillförsäkra framtida kompetensförsörjning och fortsatt
arbete med heltidsresan, fortsatt digitalisering, arbete med pågående och nya projekt samt förberedelse
inför lagförändringar. Funktionsstödsnämnden fortsätter under 2021 arbetet med att tillförsäkra en hållbar
ekonomi inte minst genom att effektivisera delar av nämndens verksamheter i syfte att frigöra resurser för
att öka kvaliteten i andra delar av verksamheten.
Nämndens ekonomiska ram 2021, fastställd av kommunfullmäktige, består av ett kommunbidrag om
2 127 Mkr och en investeringsram om 13 Mkr. I 2021 års budgetanslag ingår årets indexuppräkning,
demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar. En förstärkning om 20,5 Mkr avser
resurser till LSS-utbyggnad, externa platser samt åtgärder för att förbättra medarbetarnas
anställningsvillkor. Funktionsstödsnämnden har även ålagts ett effektiviseringskrav på 0,8 procent
motsvarande 17 Mkr inför 2021.
Tilldelade ekonomiska medel i budgetram 2021 vid sidan om interna omfördelningar finansierar
funktionsstödsnämndens planerade satsningar för budgetåret. Generellt för samtliga verksamheter är att
budgeten har justerats utifrån verksamhetsplanering, lönerevision 2020 och indexuppräkning 2021. Det är
av stor vikt att verksamheten arbetar med effektiviseringar under 2021 och inför budget 2022.
Coronapandemins påverkan på samhälle och ekonomi förutspås fortsätta framöver. Vid sidan om ett
fortsatt arbete för att minimera riskerna och möta konsekvenserna av pandemin kommer 2021 års arbete
fortsatt fokusera på utveckling av kärnverksamheten för att säkerställa insatser av hög kvalitet för
nämndens målgrupp. Fokus kommer att ligga även på kompetensutveckling och kompetensförsörjning
samt på arbetet med det nära ledarskapet.
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Nämndens ansvar
Funktionsstödsnämnden utgör som en socialnämnd det yttersta skyddsnätet för människor inom
nämndens målgrupper som vistas i Malmö stad.
Nämndens verksamhet riktar sig till fyra målgrupper: (1) människor med funktionsnedsättning som
omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (2) barn med fysiska
funktionsnedsättningar eller somatisk sjukdom (3) vuxna människor med psykiska funktionsnedsättningar
och (4) vuxna människor med psykiska sjukdomar.
Funktionsstödsnämnden handlägger ärenden, fattar och verkställer beslut om insatser enligt LSS och
socialtjänstlagen för nämndens målgrupper och ansvarar även för verkställighet av vissa av
Försäkringskassans beslut enligt socialförsäkringsbalken. Funktionsstödsnämnden fullgör inom sitt
område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens hälso- och sjukvård.
Funktionsstödsnämnden ansvarar för att tillhandahålla förebyggande och uppsökande insatser och
erbjuder stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som får insatser inom nämndens
ansvarsområde. Funktionsstödsnämnden får tillhandahålla och ansvara för mötesplatser för nämndens
målgrupper.
Vidare ansvarar funktionsstödsnämnden för handläggning av ansökningar om organisationsbidrag som
gagnar ett ändamål som faller inom nämndens ansvarsområde och utgör ett komplement till kommunens
insatser. Sedan 2019 ansvarar nämnden även för kommunens förvaltarverksamhet med anställda
ställföreträdare.
Funktionsstödsnämndens verksamhet präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp för nämndens
målgrupper samt god service. All verksamhet beaktar ett barnrätts-, jämställdhets- och
antidiskrimineringsperspektiv. Nämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättningar, fysiska,
psykiska eller intellektuella, ska ha inflytande över sina liv och vara delaktiga i samhället utifrån sina
förutsättningar.
Under nämnden lyder funktionsstödsförvaltningen som består av tre verksamhetsavdelningar och fyra
stabsavdelningar.
Avdelning LSS-bostäder tillgodoser bostad med särskild service i kommunal regi till vuxna personer
tillhörande personkrets 1 och 2 enligt LSS. Avdelning LSS-bostäder omfattar även boendestöd enligt
socialtjänstlagen som alternativ till LSS-boende.
Avdelning myndighet och socialpsykiatri omfattar utöver förvaltningens myndighetsfunktion även bland
annat bostad med särskild service i kommunal regi till vuxna personer tillhörande personkrets 3 samt stöd,
boende och sysselsättning för nämndens målgrupp inom socialpsykiatrin.
Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet tillhandahåller utförandet av LSS-insatser som daglig
verksamhet, personlig assistans, korttidsvistelse, barnboende och insatser som syftar till att skapa en
meningsfull fritid samt SoL-insatser såsom hemtjänst. Inom avdelningen finns också den övergripande
hälso- och sjukvårdsverksamheten där fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och
undersköterskor arbetar.
Strategiska avdelningen, kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen och ekonomiavdelningen arbetar
utifrån en konsultativ, strategisk och operativ roll inom samtliga ansvarsområden och tillhandahåller stöd
till verksamheterna gällande bland annat likvärdig kvalitet, kompetensförsörjning och en god ekonomisk
utveckling och styrning.
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Kommunfullmäktigemål
Kommunfullmäktigemålen anger ett begränsat antal prioriterade utvecklingsområden för hela staden där
nämnder behöver kraftsamla för att åstadkomma en förflyttning. Agenda 2030, med de 17 prioriterade
målen, ger en gemensam riktning för Malmös väg framåt.
Jämställdhet, jämlikhet och barnrätt är perspektiv som ska genomsyra kommunfullmäktigemålen och
uppföljningen av dessa. Funktionsstödsnämnden arbetar för att bli en mer normmedveten organisation
både inom och utanför målarbetet samt med att stärka barnrättsperspektivet, där det sistnämnda är ett
område där nämnden även valt att besluta om ett eget nämndsmål. Dessa insatser förväntas ha positiv
inverkan på kommunfullmäktiges samtliga målsättningar.
Kommunfullmäktigemålen riktas till de nämnder som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse.
Funktionsstödsnämnden har tilldelats fem kommunfullmäktigemål. Målens och indikatorernas
planeringskommentarer gäller för mandatperioden. I de fall ändringar har gjorts i kommentaren beskrivs
det under rubriken Väsentliga förändringar år 2021. För nämndens egna prioriterade utvecklingsområden har
fem nämndsmål beslutats. De tio målen utgör tillsammans de prioriterade målsättningarna för
mandatperioden.
Både kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen kan brytas ned i åtaganden, aktiviteter och
delaktiviteter i förvaltningen. Nämndens process för planering och uppföljning bygger på att skapa
starkare delaktighet och ägandeskap och att medarbetarnas kunskap tas tillvara i alla steg. Dialog mellan
kedjans olika moment är central för att säkerställa en fungerande process som utgår från målgruppernas
behov.

Målområde - Utbildning och arbete
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta
eller studera.
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

4 God utbildning för alla

1 Ingen fattigdom

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

2 Ingen hunger
3 God hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet
16 Fredliga och inkluderande samhällen

Planeringskommentar mandatperiod
Arbetsmarknaden är generellt svårare att nå för personer med funktionsnedsättningar, oavsett ålder.
Nämndens uppdrag inom området är riktat till personer i förvärvsarbetande ålder. Inom ramen för
kommunfullmäktigemålet definierar funktionsstödsnämnden ungdomar som personer under 30 år. Detta
baseras på att Försäkringskassans aktivitetsersättning, som är vanlig inom daglig verksamhet, kan beviljas
till personer mellan 19 och 29 år. Att stå utanför arbetslivet, särskilt som ung, innebär en förhöjd risk för
en svagare ställning på arbetsmarknaden, ekonomiska problem, försämrad självbild och att gå miste om
erfarenheter och personliga nätverk som kan leda till starkare förankring och förbättrade möjligheter på
arbetsmarknaden.
Ett av de övergripande målen inom daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete
på kortare eller längre sikt. LSS är en rättighetslagstiftning men samtidigt finns det personer i målgruppen
som med rätt stöd hade kunnat lämna insatsen och arbeta på den reguljära arbetsmarknaden. Sett över tid
är fördelningen i daglig verksamhet i Malmö cirka 40% kvinnor och 60% män. Skillnaden ökar något när
det gäller enskild plats. Sett till personer som går från daglig verksamhet till lönearbete och arbetsinriktade
insatser ökar skillnaden ytterligare, där fördelningen har varit cirka 30% kvinnor och 70% män.
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Den sistnämnda gruppen omfattar ett mindre antal individer och varje enskild individ får därmed ett stort
utslag på statistiken. Statistik över tid finns i nuläget inte fördelat på ålder. Socialstyrelsen konstaterar att
under 2018 skedde övergångar från daglig verksamhet till lönearbete endast i var tredje kommun. Vidare
lyfter Socialstyrelsen att det saknas uppgifter nationellt gällande hur många av de som har beviljats daglig
verksamhet som har en arbetsförmåga där arbete eller praktikplats kan vara aktuell. Utan denna
information är det svårt att fastställa hur stor andelen som övergår till den reguljära arbetsmarknaden
borde vara, samt könsfördelningen inom denna, vilket försvårar diskussionerna kring rimliga målsättningar
för övergångar (Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning lägesrapport 2019).
Samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknads- och socialnämnden och
näringslivet är viktigt för att skapa en hållbar väg från daglig verksamhet till reguljär arbetsmarknad. Det
FINSAM-finansierade projektet Make it: work som genomförs i samverkan mellan förvaltningen och
Försäkringskassan är en central del i arbetet med målet. Projektet fokuserar på utökad samverkan mellan
berörda aktörer i kombination med ett utveckla metoder för ett riktat arbetsförberedande stöd samt
möjlighet till förlängt stöd till individ och arbetsgivare vid anställning för att möjliggöra för fler personer
att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete och behålla det över tid. Projektet är främst inriktat mot
brukare med aktivitetsersättning och som därmed är under 30 år.
I Malmös budget 2021 framgår att stadens förvaltningar, inklusive funktionsstödsförvaltningen, ska
fortsätta rekrytera personer med funktionsnedsättning från daglig verksamhet för att möjliggöra inträde på
arbetsmarknaden för fler Malmöbor. Funktionsstödsförvaltningen kommer även att ge stadens övriga
förvaltningar stöd i detta arbete. Daglig verksamhet fortsätter också arbetet med att utforma innehållet för
att möta brukarnas behov och önskemål. Nämndens fokus under mandatperioden är de personer under
30 år inom daglig verksamhet som står närmast arbetsmarknaden, men även personer med
funktionsnedsättning under 30 år som varken arbetar, studerar eller har daglig verksamhet.
Väsentliga förändringar år 2021:
Tillägg har gjorts avseende projektet Make it: work samt rekryteringar i Malmö stads förvaltningar.
Indikator

Önskat utfall 2022

Antal personer som går från daglig verksamhet till
lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats

60

Planeringskommentar mandatperiod
Daglig verksamhets främsta målsättning är meningsfull sysselsättning och att individen ska närma sig
arbetsmarknaden. Indikatorn har valts för att följa de insatser som görs för att stärka målgruppernas möjligheter till
arbetsmarknadsanknytning. Under 2019 var det totalt 11 personer som avslutade daglig verksamhet och gick till
lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats (3 män och 1 kvinna till lönearbete, 1 man och 1 kvinna till studier
samt 4 män och 1 kvinna till annan arbetsinriktad insats).
Önskat utfall avser totalen under mandatperioden och statistiken redovisas könsuppdelat samt per kategori:
lönearbete, studier och annan arbetsinriktad insats. Indikatorn avser personer i samtliga åldrar, men i analysen av
indikatorn kommer det att anges hur många som är under 30 år. Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och
årsanalys.
Antal personer under 30 år som tilldelas daglig
verksamhet i form av enskild plats under 2020-2022

30

Planeringskommentar mandatperiod
Enskild plats är en form av daglig verksamhet, där deltagaren deltar i arbetslivet genom placering ute på ett företag
eller i annan organisation. För många kan enskild plats innebära en möjlighet att få kontakter på arbetsmarknaden
som annars inte hade varit möjliga. Utflyttad daglig verksamhet såsom enskild plats, samt praktikplatser, lyfts även i
LSS-utredningen som bra exempel på hur daglig verksamhet behöver utvecklas för att över tid leda till anställning
(SOU 2018: 293).
Indikatorn följer antalet personer under 30 år som beviljas daglig verksamhet i form av enskild plats. Individer som
beviljats daglig verksamhet i form av enskild plats innan år 2020 ingår därmed inte i indikatorn. Indikatorn redovisas
könsuppdelat. I analysen av indikatorn belyses även hur många som tilldelats enskild plats totalt under perioden, det
vill säga även personer över 30 år. Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.
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Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

7 Hållbar energi för alla

3 God hälsa och välbefinnande

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

6 Rent vatten och sanitet för alla

12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna

11 Hållbara städer och samhällen
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
För att bidra till kommunfullmäktigemålet fokuserar funktionsstödsnämnden på att minska
konsumtionsbaserade och transportrelaterade växthusgasutsläpp. För att nå förflyttning under
mandatperioden kommer nämnden att arbeta för att inköp av livsmedel sker mer hållbart och klimatsmart
samt att en omställning sker till mer hållbara resor och transportsätt bland annat med stöd av den
förslagna mötes- och resepolicyn för Malmö stad med tillhörande riktlinjer. Funktionsstödsnämnden
identifierar med stöd av miljönämnden vilka insatser nämnden för egen del behöver vidta för att bidra till
att den globala uppvärmningen hålls under 1,5 grader.
Den ökande globala plastanvändningen riskerar att förhindra möjligheten att nå klimatmålen i Parisavtalet.
Produktionen och förbränningen av plast genererar utsläpp av miljoner ton växthusgaser. Förutom att ha
direkt påverkan på klimatet, så ökar mängden plast i naturen där den bryts ner till mindre partiklar, så
kallade mikroplaster. Mikroplaster i natur och hav riskerar att så småningom konsumeras av djur och
människor vilket inte är önskvärt. Funktionsstödsnämnden ska minska användningen av plastartiklar och
med start 2020 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att införa köpstopp för ersättningsbara
engångsartiklar i plast. Vissa engångsprodukter i plast kan nämndens verksamheter inte göra sig av med på
en gång. Det kan exempelvis handla om sprutor eller plasthandskar. Till dess att det finns likvärdiga eller
ersättande produkter som fyller samma funktion så undantas sådana produkter från en utfasning. Inga
ingångna upphandlingsavtal ska heller brytas.
En viktig del i detta förändringsarbete är att motivera och medvetandegöra både organisationens och den
enskilde medarbetarens möjligheter att påverka klimatet positivt. I detta är samverkan med miljönämnden
viktigt.
Indikator

Önskat utfall 2022

Antal korta taxiresor

708

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn har valts utifrån att transporter är ett område där nämnden har miljöpåverkan. Klimatutsläpp för
transporter sker både vid framställning av drivmedlet samt genom avgaser vid körning. I Malmö stads resepolicy med
tillhörande riktlinjer framgår att gång, cykel och kollektivtrafik ska vara förstahandsval för resor. Taxi och bil ska endast
användas när det ger en påtaglig tidsvinst och restiden kan minskas med minst 30 minuter enkel resa.
Funktionsstödsnämnden har därför valt att fokusera på att minska antalet taxiresor under fyra kilometer.
Coronapandemin har medfört förändrade resemönster och rekommendationerna om att undvika kollektivtrafik kan
medföra ett ökat resande i tjänst med taxi. Detta kan påverka nämndens resultat och kommer att följas i analysen av
indikatorn.
Indikatorn kommer att följas upp genom statistik från serviceförvaltningen som baseras på taxiresor bokade med
taxikort.
Önskat utfall för 2022 bygger på en årlig 10-procentig minskning jämfört med basvärde år 2019 på 971 resor. Med
denna minskning ska det årliga antalet korta taxiresor inte överstiga 874 år 2020, 787 år 2021 och 708 år 2022.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.
Väsentliga förändringar år 2021:
Tidigare målvärde var baserat på totalt utfall för hela mandatperioden, men har ändrats till önskat utfall 2022. Tillägg
av avsnitt avseende Coronapandemins påverkan.
Antal kilometer med privat bil i tjänst

39 287

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn har valts utifrån att transporter är ett område där nämnden har miljöpåverkan. Klimatutsläpp för
transporter sker både vid framställning av drivmedlet samt genom avgaser vid körning. Enligt förslag till ny mötesoch resepolicy för Malmö stad med tillhörande riktlinjer ska resor med privat bil i tjänst undvikas. I förslaget framgår
att kilometerersättning endast beviljas för resor över fem kilometer och där skriftligt avtal finns.
Indikatorn följs genom resestatistik från miljöbarometern. 2019 var antal kilometer med privat bil i tjänst 78 575, vilket
innebar ett snitt på 29,9 kilometer per anställd. I jämförelse med övriga förvaltningar i Malmö stad var förvaltningen
på plats 3 av16 när det gäller totalt antal kilometer, och på plats 8 av 16 när de totala kilometrarna fördelas på antalet
anställda.
Funktionsstödsnämnden strävar efter att minska antalet kilometrar körda med privat bil i tjänst. Önskat utfall för
2022, 39 287 kilometer, bygger på en 50-procentig minskning jämfört med basvärde år 2019 på 78 575 kilometer. För
2021 ska resultatet inte överstiga 58 931. Då förflyttningen bygger på en beteendeförändring kommer det krävas
informations- och kunskapshöjande insatser för att nå önskat utfall. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.
Väsentliga förändringar år 2021:
Ny planeringskommentar och önskat utfall.
Växthusgasutsläpp per kilo livsmedel

1,6

Planeringskommentar mandatperiod
Växthusgasutsläpp från livsmedel utgör en stor del av de konsumtionsbaserade klimatutsläppen. Klimatpåverkan
varierar mycket mellan olika livsmedel. För att minska växthusgasutsläppen kopplade till mat är det viktigt att arbeta
med att minska matsvinn och introducera mer växtbaserade menyer samt säsongsanpassad mat.
Indikatorn mäts genom antal kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilo livsmedel. Olika växthusgaser påverkar
växthuseffekten olika mycket. När utsläppen av en viss växthusgas uttrycks i koldioxidekvivalenter beskrivs hur
mycket koldioxid gasen motsvarar. Koldioxidekvivalenter är ett sätt att översätta de olika gasernas bidrag till global
uppvärmning till en enhetlig skala.
2018 var funktionsstödsförvaltningens växthusgasutsläpp per kilo livsmedel 1,88 (baserat på inköp för 10,5 miljoner
kronor), att jämföra med Malmö stad som helhet där genomsnittet var 1,71.
Indikatorn baseras på statistik från miljöbarometern. Statistiken avser levererade livsmedel och hämtas från systemet
Compare. Levererade varor tar även hänsyn till om en beställd vara ej är tillgänglig och det istället skickas en
ersättningsvara. Skillnad mellan beställda och levererade varor är oftast inte ekonomisk men kan ha utfall på
koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel. Statistiken avseende CO2e/kilo livsmedel inkluderar produktion samt
transport till leverantör. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.
Andel hållbarhetsmärkta livsmedel

70%

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn kommer att följas upp genom statistik från Ekot utifrån kategorin hållbarhetsmärkta livsmedel, där
miljömärkta livsmedel utgör den största kategorin men även rättvisemärkta livsmedel ingår. Att en vara är miljömärkt
innebär att produkten har lägre negativ miljöpåverkan. Ekologisk mat är inte per automatik mer klimatsmart, dock
produceras ekologisk mat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel som kräver fossil energi att tillverka.
Inom ekologisk produktion tas större djurhänsyn och väldigt få tillsatser är tillåtna. En stor fördel med ekologisk odling
är även att den leder till större biologisk mångfald vilket bidrar till bättre förmåga att stå emot störningar som kan
uppstå till följd av klimatförändringar.
Januari- november 2018 var andelen hållbarhetsmärkta livsmedel i funktionsstödsförvaltningen 63%. Önskat utfall för
2022 är 70%. Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Antal inköpta ersättningsbara engångsartiklar i plast

0

Planeringskommentar mandatperiod
Funktionsstödsnämnden ska minska användningen av plastartiklar och engångsartiklar i plast. Vissa
engångsprodukter i plast kan nämndens verksamheter inte göra sig av med på en gång. Det kan exempelvis handla
om sprutor eller plasthandskar. Till dess att det finns likvärdiga eller ersättande produkter som fyller samma funktion
så undantas sådana produkter från en utfasning. Inga ingångna upphandlingsavtal ska heller brytas.
Indikatorn avser statistik som miljöförvaltningen hämtar från avtalsleverantör. Plastartiklar som betraktas som ej
ersättningsbara såsom handskar och viss skyddsutrustning tas inte med i statistiken. Statistiken hämtas ut på årsbasis
och avser perioden första november till sista oktober. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.
Väsentliga förändringar 2021:
Mätmetod har förändrats.

Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och
förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning.
Arbetet med att vara en serviceinriktad myndighet som är i framkant vad gäller tillgänglighet och
digitalisering kommer att fortsätta år 2021. Planeringen av aktiviteter innefattar att fortsätta
tillgänglighetsanpassa broschyrer och andra trycksaker samt att sträva efter att skriva myndighetsbesluten
så lättförståeliga som möjligt. I arbetet med att tillgänglighetanpassa verksamheten ingår även att ta fram
flexibla och alternativa kommunikationsvägar med medborgare till exempel genom digitala möten. Vidare
fortsätter arbetet med att möjliggöra digitala ansökningar år 2021 då detta bedöms vara en förutsättning
för en modern och tillgänglig nämnd och förvaltning.

Målområde - Trygghet och delaktighet
Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i
uppdrag att växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den
svarta ekonomin i Malmö.
Nämndens arbete kommer att fortlöpa utifrån den centralt framtagna handlingsplanen Att förebygga och
hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden (STK 2019–1285). Åtgärderna innefattar bland annat
gemensamma system, rutiner och regler, utvecklade samarbeten, förbättrad kommunikation samt
kompetensutveckling.
Ett samarbete pågår mellan funktionsstödsnämndens myndighetsenhet och ekonomienhet gällande en
gemensam kontrollgrupp vars syfte är att kvalitetsgranska fakturor, utbetalningar och timlistor för att
minimera risken för felaktiga utbetalningar. Gemensamma rutiner har tagits fram och kommer att
revideras efter hand. Nämnden har etablerat rutiner där medarbetare vet var de ska vända sig vid
misstankar om felaktigheter eller vid andra avvikande ärenden rörande utbetalningar. Implementering av
dessa rutiner kommer fortgå under år 2021.
Fritidsnämnden, kulturnämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att tillsammans
ta fram en strategi för arbetet med stadens mötesplatser och fritidsgårdar i syfte att
komplettera varandra bättre och utgå från ungdomars behov.
Kulturnämnden, fritidsnämnden och funktionsstödsnämnden vill under 2021 stärka alla ungdomars rätt
till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter genom att undersöka behoven av mötesplatser bland unga
med funktionsnedsättning. Det finns en befintlig samverkan mellan funktionsstödsnämnden och kulturoch fritidsnämnderna med syfte att tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet för personer med
funktionsnedsättning. Fritidsnämnden i samverkan med funktionsstödsnämnden genomför just nu en
pilotsatsning riktad till barn och unga med någon form av funktionsnedsättning inom
fritidsgårdsavdelningen, och även kulturnämnden gör riktade aktiviteter till målgruppen.
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Det är dock välkänt att ungdomar med funktionsnedsättning deltar i aktiviteter och besöker mötesplatser i
lägre grad än ungdomar utan funktionsnedsättning och därför måste nämndernas kunskaper om denna
heterogena grupp öka.
Arbetet kommer startas upp genom dialogmöten med kulturnämnden och fritidsnämnden för att planera
genomförandet av uppdraget. Under våren görs en barnkonsekvensanalys i dialog med ungdomar för att
hösten 2021 lämna förslag på hur unga med funktionsnedsättning bättre ska få sina rättigheter
tillgodosedda.
Inom ramen för uppdraget ser funktionsstödsnämnden att en utökad och sammanhållen samverkan
mellan nämnderna skulle vara till nytta för att skapa en helhetsbild av utbudet och behovet av utveckling
inom detta område. Flera behov utifrån funktionsstödsnämndens målgrupper har identifierats i
inventeringen av det hälsofrämjande arbetet och finns i planeringen för utvecklingsinsatser inom kulturoch fritidsområdet. I inventeringen lyfts även utbud av aktiviteter och mötesplatser för personer med
funktionsnedsättning.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att
säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Agenda 2030 fokus på
3 God hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet

Agenda 2030 verkar även för
1 Ingen fattigdom
10 Minskad ojämlikhet

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Planeringskommentar mandatperiod
För att säkra trygga anställningar och en god arbetsmiljö kommer nämnden fortsätta arbetet med att gå
från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. En övergång till en heltidsorganisation medför också
ett stort och viktigt steg ur ett jämställdhetsperspektiv. Nämnden kommer även fokusera på att öka
kvaliteten i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och implementera den förvaltningsgemensamma riktlinjen
angående systematiskt arbetsmiljöarbete samt öka kunskapen om organisatorisk och social arbetsmiljö.
Fler utbildningar kommer att erbjudas chefer och skyddsombud med fokus på tillbudsanmälningar och
systematiskt arbetsmiljöarbete. Nämnden kommer ha ett utökat fokus på att arbeta förebyggande för att
minska ohälsa kopplat till arbetsmiljö. Ett viktigt område är därför att första linjens chefer får stöd för att
klara sitt komplexa uppdrag och samtidigt utöva ett nära ledarskap. Det nära ledarskapet är betydelsefullt
för medarbetares trygghet i sina arbetsroller, delaktigheten och hälsan på arbetsplatsen samt ett fungerande
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Goda arbetsvillkor är viktigt för att främja att medarbetarna trivs, utvecklas och stannar kvar i
organisationen. I detta är ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt en viktig faktor för en god
arbetsmiljö och en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och trygga. Kränkande särbehandling ska
inte förekomma, och de fall som anmäls ska utredas och åtgärdas. Dessa inriktningar är även
förutsättningar för att nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Att använda medarbetares kompetens
och främja medarbetares delaktighet i att utveckla verksamheten är centralt för detta samt för att skapa
goda arbetsvillkor och en arbetsplats som bygger på tillit.
Väsentliga förändringar år 2021:
Tillägg avseende nära ledarskap.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Andel tillsvidareanställda som har en
heltidsanställning

90%

Planeringskommentar mandatperiod
Trygga anställningar är en prioriterad fråga, där nämnden har en tydlig målsättning att öka andelen
heltidsanställningar under mandatperioden. Heltidsanställning avser tillsvidareanställda som är månadsavlönade. En
övergång från att vara en deltidsorganisation till att vara heltidsorganisation medför också ett stort och viktigt steg ur
ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken till indikatorn redovisas könsuppdelat.
I augusti 2019 var andelen tillsvidareanställda som har en heltidsanställning 71,3%. Önskat utfall för 2022 är 90%.
Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.
Andel timavlönade timmar

10%

Planeringskommentar mandatperiod
Funktionsstödsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare erbjuds goda anställningsvillkor och en
god arbetsmiljö. Det innebär att andelen timavlönade timmar ska minska och tillsvidareanställning och heltidstjänster
ska erbjudas i så hög utsträckning som möjligt.
Önskat utfall för 2022 är 10 %. Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.
Förflyttning i HME (medarbetarenkät) med analys av
resultat utifrån kön och könsidentitet- och uttryck

79,7

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn har valts för att följa utvecklingen inom medarbetarenkäten HME. Indikatorn avser det totala resultatet i
HME. Önskat utfall för 2022 är 79,7, detta är baserat på en indexförflyttning på 1,5 jämfört med indexvärdet 2019 som
var 78,2. Utfallet för kvinnor 2019 var 79,1, män 76,8 och annat 63,4.
Frågorna som ställs inom HME-enkäten delas in i tre index: motivation, ledarskap och styrning. Till indikatorn görs en
analys där resultaten granskas i indexen utifrån kön samt könsidentitet- och uttryck för att synliggöra eventuell
ojämställdhet eller ojämlikhet. Utifrån resultatet jämförs de olika variablerna för att se om det finns skillnader och vad
dessa i så fall kan bero på samt om/vilka åtgärder som behöver tas fram för att förbättra resultatet. Avstämning av
indikatorn görs vid årsanalys.
Förflyttning i resultat avseende upplevelse av
diskriminering och trakasserier i medarbetarenkät
(HME) med analys utifrån kön och könsidentitet- och
uttryck

Planeringskommentar mandatperiod
I medarbetarenkäten har funktionsstödsnämnden tre frågor avseende upplevelse av diskriminering, trakasserier och
sexuella trakasserier. Indikatorn har valts för att synliggöra och följa förekomsten av diskriminering och trakasserier.
Indikatorn är även en viktig indikation på kommunfullmäktiges ambition om god arbetsmiljö. I 2019 års enkät var
resultaten på respektive frågeställning:
- upplever du att du någon gång under de senaste 12 månaderna varit utsatt för diskriminering av arbetsgivaren (2019:
totalt 3%, varav kvinnor 2,8%, män 3,6%, annat 12,1%)
- upplever du att du någon gång under de senaste 12 månaderna varit utsatt för trakasserier på arbetet (2019: totalt 6%,
varav kvinnor 5,5%, män 6,2%, annat 12,1%)
- upplever du att du någon gång under de senaste 12 månaderna varit utsatt för sexuella trakasserier på arbetet (2019:
totalt 2%, varav kvinnor 1,9%, män 1,4%, annat 3,0%)
Önskat utfall 2022: Om det totala resultatet på respektive frågeställning förbättrats 2022 jämfört med 2019 bedöms
indikatorn vara uppnådd. Om resultatet förbättrats i två av tre frågeställningar bedöms indikatorn som delvis
uppnådd.
Till indikatorn görs en analys av resultatet utifrån kön samt könsidentitet- och uttryck. Avstämning av indikatorn görs
vid årsanalys.
Sjukfrånvaro

6%

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn är viktig att följa i förhållande till god arbetsmiljö och hållbart arbetsliv. Indikatorn mäter sjukfrånvaro i
förhållande till totalt arbetad tid. Detta innebär att ledigheter (semester, vård av barn, flexledighet etc.) inte räknas,
och att frånvaro till följd av sjukfrånvaro anges i procent av den tid som medarbetarna skulle varit i tjänst.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Den totala sjukfrånvaron januari-november 2019 var 7,3 % (7,96 för kvinnor, 5,59 för män). I analysen av indikatorn
kommer även korttidsfrånvaron belysas. Statistiken till indikatorn redovisas könsuppdelat. Avstämning av indikatorn
görs vid årsanalys.
Andel resurser som används till förebyggande
insatser i förhållande till förvaltningens totala
kostnader för företagshälsovård

45%

Planeringskommentar mandatperiod
Funktionsstödsnämndens målsättning är att förflytta fokus från ett reaktivt arbetssätt där förvaltningen behandlar
ohälsa till ett förebyggande och främjande arbetssätt som gör att ohälsa inte ska uppstå. Genom att följa hur stor
andel av resurserna som läggs på det förebyggande arbetet kan nämnden mäta hur fokus skiftar mellan dessa två
arbetssätt. Företagshälsovården är en expertresurs och ett komplement till den sakkunskap inom hälso- och
arbetsmiljöområdet som finns i organisationen. Tjänster som förvaltningen köper in från företagshälsovården delas in
i tre kategorier: förebyggande (40% 2019), främjande (3% 2019) och efterhjälpande (58% 2019). Under 2019 köpte
funktionsstödsnämnden tjänster av företagshälsovården för cirka 3,3 miljoner kronor, varav cirka 1,3 miljoner avsåg
förebyggande insatser. Exempel på förebyggande insatser är ergonomisk bedömning, vaccination, stödsamtal,
stressutredning, preventiva läkarbesök etcetera.
Önskat utfall 2022 är att 45% av de totala kostnaderna för företagshälsovård används till förebyggande insatser.
Indikatorn följs upp vid delårsrapport och årsanalys.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Agenda 2030 fokus på
4 God utbildning för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för
11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Kompetensförsörjning handlar både om att rekrytera och behålla medarbetare i organisationen men även
om kompetensutveckling. Ett ökat rekryteringsbehov och en ökad konkurrens om arbetskraft i välfärden
medför att nämnden behöver arbeta med innovativa lösningar för att säkra kontinuitet i verksamheten och
att medarbetarna har rätt kompetens i förhållande till de brukare de möter i sitt dagliga arbete. Det handlar
bland annat om att medarbetare, befintliga, nya och vikarier, ska ha den kunskap och det stöd de behöver
för att känna sig trygga i sitt uppdrag. Det kan också innebära att skapa enkla vägar in i organisationen
genom exempelvis praktikplatser, introduktion och ett stärkt samarbete med lärosäten.
Ett viktigt arbete för att bidra till kommunfullmäktigemålet är projektet HÅPP (hållbar plattform för
kompetensutveckling). HÅPP fokuserar på normmedvetenhet oavsett om det handlar om rekrytering av
personal, bemötande på arbetsplatsen eller former av kompetensutveckling. Projektet är tvåårigt och
avslutas i maj 2021, planen är att arbetssätten därefter ska integreras i ordinarie verksamhet. En struktur
och riktning för nämndens långsiktiga arbete med normmedvetenhet är under framtagande och förväntas
bli klar i början av 2021, ett arbete som ska bygga vidare på HÅPP. Under 2021 påbörjas även en
genomlysning av de övergripande och gemensamma processerna, såsom rekryteringsprocessen, ur ett
normkritiskt perspektiv för att säkerställa att de är normmedvetna och icke-diskriminerande.
Väsentliga förändringar 2021:
Utveckling av avsnittet gällande arbetet med normmedvetenhet.
Indikator

Önskat utfall 2022

Personalomsättning stödassistenter med kvalitativ
analys kopplad till index motivation (HME)

8%

Planeringskommentar mandatperiod
Stödassistenter (dag och natt) är den största yrkeskategorin i nämnden och utgör nästan 40% av nämndens
medarbetare. Personalomsättningen inom yrkeskategorin var i oktober 2019 9,8% (kvinnor 9,8%, män 9,8%).
Önskat utfall för 2022 är 8%.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Medarbetarenkäten (HME) är indelad i olika index. Indexet motivation består av tre frågeställningar: mitt arbete känns
meningsfullt, jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete samt jag ser framemot att gå till arbetet. Statistiken från HME
kan redovisas uppdelat på utvalda yrkeskategorier, där stödassistent är en sådan. Utveckling är en drivkraft i arbetet
och en viktig komponent för tillfredsställelse hos medarbetare på en arbetsplats. Stödassistenters index inom
motivation var 76 år 2019, att jämföra med förvaltningens som helhet där motivationsindexet var 77. I indikatorn görs
en analys där personalomsättning relateras till resultatet i index motivation för att se om det finns samband mellan
dessa. Statistiken redovisas könsuppdelat. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.
Personalomsättning aktivitetsledare med kvalitativ
analys kopplad till index motivation (HME)

8%

Planeringskommentar mandatperiod
Aktivitetsledare är en av de största yrkeskategorierna i nämnden. Personalomsättningen inom yrkeskategorin var i
oktober 2019 9,5% (kvinnor 10%, män 8%). Önskat utfall för 2022 är 8%.
Aktivitetsledares index inom motivation var 78 år 2019, att jämföra med förvaltningens som helhet där
motivationsindexet var 77. I indikatorn görs en analys där personalomsättning relateras till resultatet i index
motivation för att se om det finns samband mellan dessa. Statistiken redovisas könsuppdelat. Avstämning av
indikatorn görs vid årsanalys.
Personalomsättning stödpedagoger med kvalitativ
analys kopplad till index motivation (HME)

10%

Planeringskommentar mandatperiod
Stödpedagog är en av de största yrkeskategorierna i nämnden. Personalomsättningen inom yrkeskategorin var i
oktober 2019 12,5% (kvinnor 12,5%, män 12,6%). Önskat utfall för 2022 är 10%.
Stödpedagogers index inom motivation var 73 år 2019, att jämföra med förvaltningens som helhet där
motivationsindexet var 77. I indikatorn görs en analys där personalomsättning relateras till resultatet i index
motivation för att se om det finns samband mellan dessa. Statistiken redovisas könsuppdelat. Avstämning av
indikatorn görs vid årsanalys.
Personalomsättning biståndshandläggare med
kvalitativ analys kopplad till index motivation

8%

Planeringskommentar mandatperiod
Biståndshandläggare är en yrkeskategori där personalomsättningen periodvis varit hög. Personalomsättningen inom
yrkeskategorin var i oktober 2019 8,6 % (kvinnor 10,3%, män 0 %). Önskat utfall för 2022 är 8%.
Biståndshandläggares index inom motivation var 69 år 2019, att jämföra med förvaltningens som helhet där
motivationsindexet var 77. I indikatorn görs en analys där personalomsättning relateras till resultatet i index
motivation för att se om det finns samband mellan dessa. Statistiken redovisas könsuppdelat. Avstämning av
indikatorn görs vid årsanalys.
Andel timmar utförda av externa
bemanningssjuksköterskor i förhållande till totalt
antal arbetade timmar utförda av sjuksköterskor

20%

Planeringskommentar mandatperiod
Funktionsstödsnämndens målsättning är att successivt minska användningen av externa bemanningssjuksköterskor
vilket är viktigt både ur kontinuitets- och kostnadsperspektiv. Andelen timmar utförda av externa sjuksköterskor i
förhållande till samtliga sjuksköterskor var 47% (31% exklusive kväll) för perioden januari- oktober 2019. Önskat utfall
för 2022 är 20%. Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.
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Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att
Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt
bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen
Agenda 2030 fokus på
5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 verkar även för
1 Ingen fattigdom
4 God utbildning för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13 Bekämpa klimatförändringarna
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
För att bidra till kommunfullmäktigemålet ska nämndens verksamheter arbeta med kunskapsbaserade
metoder och arbetssätt såsom pedagogisk struktur, normmedvetenhet, teambaserat arbetssätt och
återhämtningsinriktat arbetssätt. Gemensamma strukturer skapar ökade förutsättningar för likvärdighet
och hållbarhet i organisationen, men framförallt stärkta möjligheter till självständighet och
självbestämmande för individen oavsett funktionsnedsättning, kön, könsidentitet- och uttryck, ålder, var i
Malmö individen bor eller liknande. Samverkan med brukarorganisationer och civilsamhället är central för
stärkandet av rättigheterna och livsvillkoren för Malmöbor med funktionsnedsättningar. Samverkan med
brukarrådet kommer att fördjupas och vidareutvecklas under året.
Brukarinflytande och medbestämmande är ett centralt fokusområde för funktionsstödsnämnden, både på
verksamhetsnivå men framför allt för den enskilde. Detta kommer fortsatt genomsyra nämndens arbete
bland annat genom fokus på tidig inkludering i processer. Exempelvis kommer arbetet med att stärka
brukarinflytandet inom biståndshandläggning att fortsätta. Under året kommer även brukarnas möjligheter
att på något sätt delta i rekryteringsprocessen av nya medarbetare på gruppboenden att ses över.
Uppföljning av beslut om insats ska öka för att säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet. Nämnden ska
följa verkställighet av beslut som gäller boende samt förstärka samverkan med berörda aktörer för att
verkställa utbyggnadsplanerna som gäller LSS-boenden. För att främja tillgängligheten kommer nämnden
fortsatt fokusera på digitala lösningar. Utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service fortsätter
nämndens utvecklingsarbete med att göra information på digitala kanaler tillgängligt utifrån målgruppernas
förutsättningar och behov. Detta gäller både nämndens egen information och ett påverkansarbete
gentemot andra aktörer.
Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas uppdrag innebär bland annat att vara en samordnande
roll för personer med funktionsnedsättning och deras behov samt bidra med kunskap, ge information och
vägleda i första hand förvaltningens och övriga Malmö stads verksamheter men också externa aktörer.
Uppdraget har en viktig inverkan på kommunfullmäktigemålets inriktning om en god och likvärdig service
med hög tillgänglighet och främjar jämlikhet för Malmöborna. Nämnden kommer att vidareutveckla och
stärka servicen för personer med syn- och hörselnedsättning under året. I arbetet med ett professionellt
bemötande till Malmöbor kommer nämnden fortsätta arbetet med att inkludera ett anhörigperspektiv i
samtliga nämndens verksamheter.
Väsentliga förändringar år 2021:
Tillägg har gjorts avseende samverkan, brukarinflytande samt service för personer med syn- och
hörselnedsättning.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Upplevelse av bemötande och kommunikation
(brukarundersökning)

73,9%

Planeringskommentar mandatperiod
För att följa hur brukare upplever sin vardag och det stöd som ges är brukarundersökningar ett viktigt verktyg.
Indikatorn utgår från frågeställningar i den nationella brukarundersökningen gällande personals bemötande och
kommunikation. Brukarundersökningen genomförs inom olika verksamhetsområden varje år. 2019 genomfördes den
inom LSS-boenden personkrets 1 och 2. Andelen som svarade positivt på frågeställningar avseende bemötande och
kommunikation var 72,4% år 2019 (kvinnor 69,6%, män 74%, resultat per frågeställning redovisas ej för personer som
inte identifierar sig som kvinna eller man på grund av låg svarsfrekvens). Önskat utfall för 2022 är 73,9%.
Resultatet på indikatorn redovisas könsuppdelat och som ett samlat resultat utifrån de frågeställningar som indikatorn
utgår ifrån. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.
Upplevelse av självbestämmande och stöd
(brukarundersökning)

77,7%

Planeringskommentar mandatperiod
För att följa hur brukare upplever sin vardag och det stöd som ges är brukarundersökningar ett viktigt verktyg.
Indikatorn utgår från frågeställningar i den nationella brukarundersökningen gällande stöd och självbestämmande.
Brukarundersökningen genomförs inom olika verksamhetsområden varje år. 2019 genomfördes den inom LSSboenden personkrets 1 och 2. Andelen som svarade positivt på frågeställningar avseende självbestämmande och stöd
var 76,2% år 2019 (kvinnor 75,7%, män 76,5%, resultat per frågeställning redovisas ej för personer som inte identifierar
sig som kvinna eller man på grund av låg svarsfrekvens). Önskat utfall för 2022 är 77,7%.
Resultatet på indikatorn redovisas könsuppdelat och som ett samlat resultat utifrån de frågeställningar som indikatorn
utgår ifrån. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.
Jämlikhetsbedömning av resultat i
brukarundersökning utifrån kön och ålder

Planeringskommentar mandatperiod
I brukarundersökningar som genomförts finns skillnader i hur olika kön och åldersgrupper svarar. Nämnden vill att
dessa skillnader ska minska och att likvärdigheten och jämlikheten ska öka. Jämlikhetsbedömningen utgår från
kategorierna kön och ålder (även könsidentitet- och uttryck kommer analyseras om svarsfrekvensen är tillräckligt hög).
I indikatorn följs andel positiva svar på frågeställningarna i brukarundersökningen utifrån kön samt åldersgrupperna
20-29, 30-59 och 60-89 år. Åldersgrupperna baseras på brukarundersökning 2019. Det fanns respondenter utanför
detta åldersspann, men svarsfrekvensen var för låg för att kunna redovisa resultat. Indikatorn fokuserar på skillnaden
inom respektive kategori och målsättningen är att skillnaderna ska minska, vilket medför en mer jämlik och jämställd
upplevelse av insats och service. Resultatet inom dessa kategorier 2019 var:
Kön: Kvinnor: 70,7%. Män: 74,3%. Skillnad; 3,6 procentenheter.
Ålder: 20-29 år: 73,2%. 30-59 år: 72,0%. 60-89 år: 74,6%. Skillnad högst/lägst resultat: 2,6 procentenheter.
Önskat utfall 2022: Om skillnaderna inom de olika kategorierna är mindre 2022 jämfört med 2019 bedöms indikatorn
som uppnådd. Om resultatet har förbättrats inom en av kategorierna bedöms indikatorn som delvis uppnådd.
Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.
Andel personer med aktuella genomförandeplaner
inom LSS-boende respektive daglig verksamhet
(enhetsundersökning)

Planeringskommentar mandatperiod
Genomförandeplaner är ett viktigt verktyg för att säkra att brukare som får stöd, service eller omsorg är delaktiga och
kan utöva inflytande över insatsernas genomförande. Att följa upp andelen personer med aktuella
genomförandeplaner är ett sätt att säkra brukares inflytande i sin vardag, därför har indikatorn valts. Resultatet hämtas
från Socialstyrelsens enhetsenkät som årligen besvaras av sektionschefer inom LSS-boenden och daglig verksamhet
inom ramen för Öppna jämförelser.
En genomförandeplan ska upprättas vid påbörjandet av en insats. Detta innebär att en brukare kan ha flera
genomförandeplaner beroende på antalet beviljade insatser, till exempel bostad med särskild service och daglig
verksamhet. Planen är aktuell om den utformats för mindre än 12 månader sedan eller följts upp under de senaste 12
månaderna. Uppföljningen ska ha noterats i genomförandeplanen eller journalen. Uppföljningen avser de brukare
som önskar ha en genomförandeplan.
Resultat 2019 var 95% för boenden och 89% för daglig verksamhet. Önskat utfall för 2022 är 100% för båda
verksamhetsområdena. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Andel digitala ansökningar avseende insatser inom
SoL och LSS

80%

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn avser digitala ansökningar från malmöborna avseende insatser inom SoL och LSS. E-tjänst för ansökan ska
utvecklas under 2020 vilket förväntas underlätta för malmöborna samt bidra till effektiviseringar i nämndens
verksamheter. Det är samtidigt viktigt att nämndens verksamheter är tillgängliga på olika sätt. Utöver digital
tillgänglighet vill nämnden fortsatt kunna erbjuda malmöbor möjlighet att ansöka om insats på samma sätt som idag
för de som har behov av eller önskar detta. Önskat utfall är att 80% av ansökningarna ska ske digitalt år 2022.
Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.
Antal verksamheter som under mandatperioden
påbörjat hbtqi-certifiering

3

Planeringskommentar mandatperiod
Målet med hbtqi-certifiering är att skapa en miljö där alla ska känna sig inkluderade och välkomna. Fokus ligger på
hbtqi-frågor men hjälper även medarbetaren att reflektera över normer och bemötande i ett bredare perspektiv. Inom
funktionsstödsnämnden har Påskliljegatans LSS-boende genomgått hbtqi-certifiering. Önskat utfall 2022 är att
ytterligare minst tre verksamheter ska ha påbörjat certifiering.
I analysen av indikatorn lyfts även hur många verksamheter som har blivit certifierade.
Väsentliga förändringar år 2021:
Tillägg som förtydligar att redan certifierade verksamheter ska framgå i analys.

Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans med
medarbetare och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet att skapa
ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö.
Under 2021 påbörjas arbetet med en ny kultur- och ledarskapsstrategi för Malmö stad. Arbetet under 2021
fokuserar på att ta fram ett utvecklingskoncept för att skapa förutsättningar för stadens chefer och
medarbetare att tillsammans utveckla ledarskapet och den gemensamma kulturen i Malmö stads
verksamheter. Under inledningen av året planerar stadskontoret att tillsammans med förvaltningschefer i
Malmö stad identifiera prioriterade utvecklingsinsatser inom området. Genom strategiskt arbete över
förvaltningsgränserna kommer därefter samtliga chefer och medarbetare i Malmö stad att göras delaktiga
och involveras i kultur- och verksamhetsutvecklingen för - och med - Malmöborna.
Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö tar
ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför och under
2021 ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom ramen för
nämndernas arbete med att integrera tvärsektoriella frågor i planering och uppföljning
säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ -perspektiv i sin verksamhet.
Ett av fokusområdena i nämndens arbete med normmedvetenhet är hbtqia+ och att säkerställa
inkluderande och trygga verksamheter och arbetsplatser för alla. Det innebär att alla med en insats i
förvaltningen och deras anhöriga ska mötas av ett likvärdigt och kunnigt bemötande och att alla
medarbetare i nämndens verksamheter ska ha och mötas av det samma. I medarbetarenkäterna 2019 och
2020 synliggjordes att det var genomgående lägre resultat för personer som identifierar sig med annan
könsidentitet jämfört med kvinnor och män. Ett viktigt arbete framåt är därför att undersöka och
analysera resultatet i medarbetarenkäten och säkerställa att åtgärder tas för att förbättra arbetsmiljön för
alla medarbetare men med särskilt fokus på könsidentitet, ett arbete som med fördel görs gemensamt
mellan socialnämnderna.
I detta ser funktionsstödsnämnden behov av en kunskapshöjning inom hbtqia+ och att perspektivet
integreras i verksamheten på alla nivåer. Under 2021 kommer fokus därför vara att kunskapshöja chefer
och medarbetare samt rusta organisationen inför World Pride och Eurogames 2021. Nämnden planerar att
göra detta genom kunskapshöjande insatser under hela 2021, men främst under våren.
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Dessa inkluderar bland annat digitala normfrukostar/seminarier, månadens fråga med fokus hbtqia+ och
att synliggöra hbtqia+, World Pride och Eurogames på olika sätt. Fokus kommer även att vara på att
utveckla en hållbar struktur för att erfarenheter och kunskap från de hbtqi-certifierade verksamheterna
sprids och kommer fler verksamheter till godo.
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Plan för verksamheten
Planering i förhållande till funktionsstödsnämndens grunduppdrag och utvecklingsområden ryms inom
olika processer och styrdokument, där nämndsbudgeten utgör en del. Andra exempel är plan för
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, internkontrollplan samt planering för systematiskt
arbetsmiljöarbete. Planeringen och utvecklingen i förhållande till dessa och andra styrande processer
redovisas till och beslutas av funktionsstödsnämnden i separata rapporter. I nämndsbudgeten lyfts större
och/eller gemensamma utvecklingsområden som är prioriterade under mandatperioden och som
nämndens verksamheter behöver kraftsamla kring.
Flera arbetssätt används och utvecklas inom nämndens verksamheter för att möta förändrat stödbehov
hos målgruppen och som ligger till grund för verksamheternas planering. Flera av dessa arbetsformer
såsom pedagogisk struktur, återhämtningsinriktat arbetssätt, teambaserat arbetssätt samt team för stöd och
service ingår i planeringen av kommunfullmäktige- och nämndsmål. I detta avsnitt lyfter nämnden viktiga
förändringar och prioriterade satsningar utöver den planering som lyfts i kommunfullmäktigemålen och de
nämndsspecifika målen. Både kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen kan brytas ned i åtaganden,
aktiviteter och delaktiviteter i förvaltningen, vilket utgör en stor del av verksamheternas planering.
Kvalitet i det verksamhetsnära arbetet
Säkerställande av kvaliteten i det verksamhetsnära arbetet är en del av nämndens kärnuppdrag. Hösten
2020 gav funktionsstödsnämnden förvaltningen ett utredningsuppdrag i vilket det särskilt ska belysas hur
den stödjande strukturen för kvalitetsarbete ska se ut och hur styrning och ledning säkerställs i
verksamheterna. Hur resultatet av arbetet med analyser och åtgärder av kvalitetsbrister i verksamheten
följs upp ska också lyftas fram. Utredningen ska återrapporteras till nämnden i februari 2021. Utifrån de
förslag som utredningen kommer fram till planeras ett arbete med att testa och genomföra identifierade
förslag och åtgärder. Inom ramen för det kvalitativa verksamhetsnära arbetet kommer nämndens interna
granskning vidareutvecklas och stärkas under det kommande året. En fördjupad granskning av
skyddsåtgärder kommer även genomföras inom ramen för uppdraget via Intern kontroll 2021.
Nära vård
Den samordnade utredningen för god och nära vård har till och med 2020 överlämnat tre delbetänkanden
och ett huvudbetänkande till regeringen. I januari 2021 överlämnas det sista betänkandet som
avrapporterar ett tilläggsuppdrag om tidiga insatser vid psykisk ohälsa. Nära vård handlar inte om stora
organisationsförändringar utan om ett annat förhållningssätt och ökat fokus på arbetssätt där olika aktörer
samverkar mer och där vården blir mer modern, effektiv, jämlik och tillgänglig för de som är i behov av
den. Genom mer nära vård blir det möjligt för fler individer med komplexa vård- och omsorgsbehov att få
vård i hemmet i stället för på sjukhus.
Funktionsstödsnämnden förbereder för denna omställning, som ska vara genomförd 2027 och som berör
samtliga nämndens verksamheter. För att skapa förutsättningar för implementering kommer fokus i
arbetet framåt att vara på den fortsatta uppbyggnaden av en hållbar hälso- och sjukvårdsorganisation med
adekvat bemanning av legitimerad personal som har rätt kompetens och förutsättningar för att driva
utvecklingen av teambaserad vårdform.
Extratjänster
I Malmö stads budget 2021 framgår att samtliga nämnder ska bidra till en gemensam kraftsamling för fler
jobb och ökad sysselsättning genom att erbjuda extratjänster som ger mervärde för den egna
verksamheten eller andra typer av arbetsmarknadsinsatser. En modell för fördelning av extratjänster till
samtliga nämnder, med tydlig ekonomisk koppling till graden av måluppfyllelse har tagits fram.
Funktionsstödsnämnden ser goda möjligheter till att koppla en del av extratjänsterna till nämndsmålet som
avser att öka tillgången till sociala arenor och aktiviteter för att främja social samvaro och delaktighet och
minska social isolering och ohälsa. Detta genom att extratjänsterna kan fungera som fritids- och
aktivitetsstödjare för att exempelvis stötta individer att ta sig till och från aktiviteter.
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Utbyggnad
Malmö stads växande befolkning medför att fler Malmöbor efterfrågar kommunal service inom de
områden som funktionsstödsnämnden ansvarar för. Ökningen som prognostiseras bland yngre kan
exempelvis medföra ökat behov av daglig verksamhet när personerna går ut gymnasiet.
Befolkningsökningen medför även ett behov av utbyggnad av LSS-boenden samt en ökning av lägenheter
inom det socialpsykiatriska området. Behovet av kommunala boendeplatser inom det socialpsykiatriska
området ökar även till följd av nämndens eftersträvan att erbjuda målgruppen boende i Malmö och att
minska antalet externa platser. För att nämnden ska klara klimatmålen är nämndens ambition att
tillsammans med servicenämnden utreda hur fler befintliga boenden ska klimatanpassas genom olika
åtgärder och vid nybyggnation bygga fler så kallade passivhus och nära nollenergihus.
LSS-boende
För 2021 planeras ett nytt boende enligt LSS med fyra lägenheter. Behovet av LSS-boende kommer under
2021 även att medföra en ökning av externa platser LSS. Funktionsstödsnämnden kommer dock fortsatt
verka för att minska externa placeringar.
Daglig verksamhet
Utbyggnad av daglig verksamhet sker genom start av nya verksamheter samt genom ökning av antalet
enskilda platser. Daglig verksamhet har ett upparbetat samarbete med cirka 60 privata företag som tar
emot personer på enskilda platser. Detta arbete planeras fortsätta och fördjupas under 2021. Fokus
kommer även att vara på en utökning av antalet enskilda platser inom andra förvaltningar i Malmö stad.
För att kunna verkställa nya beslut om daglig verksamhet enligt LSS kommer det finnas behov av att starta
nya verksamheter under 2021 och de kommande åren. I samarbete med världsberömda Moomsteatern
upprättas en IOP (idéburet offentligt partnerskap) och en ny daglig verksamhet och teaterakademi öppnas
för att erbjuda både meningsfull sysselsättning och en väg in på arbetsmarknaden.
Coronapandemin
Coronapandemins påverkan på samhälle och ekonomi förutspås fortsätta framöver. Pandemin kan
resultera i långsiktiga konsekvenser för funktionsstödsnämndens målgrupper och därmed ökat behov av
resurser inom verksamheten. Nämndens planerade förändringar och satsningar kan också bli försenade till
följd av pandemin. Som exempel kan övergången från daglig verksamhet till lönearbete fortsatt möta
utmaningar i form av en fördröjd samarbetsprocess med företag och andra externa aktörer. Även
rehabiliteringsinsatser påverkas av pandemin och övertaget av utförandet av hemtjänstinsatser från hälsa,
vård- och omsorgsförvaltningen fördröjs till följd av målgruppens oro inför personalbyte i rådande
situation.
En eventuellt försämrad hälsostatus till följd av att den enskilde avstått från insatser som daglig
verksamhet eller ledsagarservice under en längre tid 2020 kan leda till ökat behov av stöd kommande år.
Tillgången till sociala arenor krymper med en försämrad psykisk hälsa som följd, vilket kan leda till en
ökad efterfrågan av insatser inom nämndens socialpsykiatriska område under 2021 och framöver.
För att möta de förändrade behov som pandemin har medfört har stödjande strukturer upprättats i
nämndens verksamheter. Dessa utgör grunden för nämndens beredskapsarbete och kommer fortsätta
samt stärkas. Nämnden ser ett fortsatt behov av förstärkt bemanning, därför kommer rekryteringsteamet
finnas kvar och medarbetare kommer överanställas i verksamheterna även under 2021. Coronapandemin
påverkar även medarbetares arbetsmiljö, där situationen lett till omställning av verksamhet, förändrade
arbetsuppgifter och hemarbete för vissa medarbetare. Nämnden kommer därför fortsätta arbeta för en
trygg och säker arbetsmiljö, där det blir viktigt att följa den fysiska och psykosociala hälsan hos
medarbetare och chefer samt att hitta former för att säkra det nära ledarskapet. Rådgivande team och chef
i beredskap fortsätter under 2021 och utbildning- och reflektionsinsatserna som har initieras tillsammans
med Feelgood kommer vidareutvecklas.
Nya lagar och lagförslag
En ny LSS-lag föreslås gälla från 1 januari 2022. I utredningen (SOU 2018:88) som varit på remiss under
2020 föreslås staten ta över hela ansvaret för insatsen personlig assistans. I utredningen föreslås även tre
nya insatser med kommunalt ansvar: personlig service och boendestöd, förebyggande pedagogiskt stöd i
LSS samt personligt stöd till barn i LSS. Nämnden bedömer att det kommer att behövas minst ett år från
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beslut om ny lag till att den träder i kraft för att verksamheten ska kunna förbereda övergången.
Det kommer att krävas omfattande utbildningsinsatser och sannolikt förändringar av kommunens
verksamheter för att sätta sig in i och skapa förutsättningar för att utreda, bedöma och besluta samt utföra
de nya insatserna. Dessa förändringar kommer medföra merkostnader, vilket belyses närmre i avsnittet
Utmaningar och osäkerhetsfaktorer under rubriken Plan för ekonomin
En ny socialtjänstlag föreslås gälla från 1 januari 2023. I utredningen (SOU 2020:47) som varit på remiss
under 2020 föreslås bland annat förstärkningar avseende förebyggande perspektiv, lätt tillgänglig och
kunskapsbaserad socialtjänst samt tydligare barnrättsperspektiv. I utredningen föreslås även att insatser ska
kunna ges utan behovsprövning samt en ny lag om socialtjänstdataregister, vilket kommer att påverka
nämndens verksamheter och medföra förändrade arbetssätt. Nämnden bedömer att en ny lag, främst
initialt, kommer att leda till ökade kostnader.
Pågående och nya projekt


Konstlyftet genomförs i samverkan mellan MKB, Malmö Konsthall/kulturförvaltningen och
funktionsstödsförvaltningen. Från och med 2021 återupptas och utvecklas den verksamhet som
byggts upp under åren 2011 – 2018, där flera nya grupper startar och ett offentligt konstverk
kommer skapas i Sofielund. Inom Konstlyftet 2.0 ges möjlighet till fördjupat skapande under
handledning av yrkesverksamma konstnärer för dem som har större ambitioner att utveckla ett
professionellt konstnärskap.



ESF-projektet HÅPP (hållbar plattform för kompetensutveckling) är riktat till medarbetare och
ledare inom LSS och syftar till att stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden genom att
integrera nytänkande metoder för inlärning med normkritiska perspektiv. Projektet har pågått
sedan mars 2019 och avslutas under våren 2021.



Det FINSAM-finansierade projektet Make it: work bedrivs i samverkan med Försäkringskassan
och syftar till att skapa en hållbar övergång till arbete för personer inom daglig verksamhet som
står närmre arbetsmarknaden.



I det Vinnova-finansierade projektet App-oteket kategoriseras hjälpmedelsappar utifrån kognitiva
och kommunikativa behovsområden så som minne, lokalsinne och tidsuppfattning vilket
möjliggör att medarbetare kan använda sig av befintlig kunskap om målgruppen för att nå en
teknisk lösning som passar individen. Projektet bedrivs i samverkan med Lunds kommun och
Certec vid Lunds universitet.



Förvaltningen deltar i det Vinnova-finansierade projektet Användardriven
tillgänglighetsinformation till det offentliga rummet för människor med
funktionsvariation som samordnas av Handiscover och genomförs i samverkan med Malmö
Civic lab. Syftet är att stärka och utveckla offentlig information om tillgänglighet i stadsrummet
för människor med funktionsnedsättning genom att inkludera dem i informationsframtagandet.
Målet är att utveckla och testa en applikation som möjliggör för personer med
funktionsnedsättning att recensera och verifiera befintlig tillgänglighetsinformation i utvalda
pilotområden i Malmö.



Projektet Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser har nu gått över i en införandefas.
Projektet syftar till att öka patientsäkerheten i läkemedelshanteringen och säkra att den enskilde
får ordinerade insatser på korrekt sätt genom ett säkert utförande och hantering av delegerade
insatser. Detta kommer ske genom att ersätta besvärlig pappersadministration med en mobil och
digital lösning. Införandet av digital signering kommer att ske successivt i nämndens verksamheter
under 2021 och har hittills fått väldigt positiv respons i de verksamheter där det har införts.
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Nämndens mål
Funktionsstödsnämndens nämndsmål har ingen koppling till kommunfullmäktigemålen utan utgör
nämndens egna prioriteringar för mandatperioden. Nämndsmålen har inga indikatorer kopplade till sig
utan följs upp genom planeringskommentarer och åtaganden.
Funktionsstödsnämnden ska aktivt arbeta för att öka samordningen av vård- och
stödinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning
Nämndsmålet bidrar till Agenda 2030 mål:

Planeringskommentar mandatperiod
Nämnden ser ett behov av att utveckla samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning för
att undvika att organisatoriska gränser bidrar till att den enskilde Malmöbon hamnar i kläm. Ett ökat fokus
behöver vara på ett gemensamt förebyggande arbete med berörda aktörer i Malmö stad och i Region
Skåne i förhållande till vård- och stödinsatser. Det handlar bland annat om att utveckla och implementera
fler integrerade arbetsformer med Region Skånes berörda verksamhetsområden samt ett utökat arbete
med FACT-teamet, som är ett integrerat samverkansprojekt mellan funktionsstödsförvaltningen och
Psykiatri Malmö. Ett annat utvecklingsområde är att upprätta en samarbetsstruktur med allmänpsykiatrin
med fokus på personer med neuropsykiatriska diagnoser.
Funktionsstödsnämnden ska aktivt arbeta för att öka samordningen av insatser avseende
personer med missbruksproblematik
Nämndsmålet bidrar till Agenda 2030 mål:

Planeringskommentar mandatperiod
Ansvaret för insatser till personer med samsjuklighet delas mellan kommunens socialtjänst och regionens
hälso- och sjukvård. Funktionsstödsnämnden ska inom ramen för etablerade samverkansstrukturer med
arbetsmarknads- och socialnämnden och Region Skåne aktivt arbeta för att malmöbor med
funktionsnedsättning i kombination med missbruk eller beroendeproblematik ska få tillgång till det stöd
och hjälp som de är i behov av. Samverkan kring samsjuklighet är av stor vikt för att möjliggöra
behandling för båda tillstånden samtidigt.
Ett utvecklingsarbete pågår med att revidera Lokal överenskommelse om samverkan gällande samarbete mellan
Region Skåne och Malmö stad avseende personer med missbruk och beroendeproblematik. Överenskommelsen behöver
konkretiseras genom tillägg av arbetsprocesser och handlingsplaner. I nämndens verksamheter utförs även
en kartläggning inom området för att belysa vilken form av stöd och kunskapspåfyllnad verksamheterna är
i behov av. Syftet är att höja kunskapen i nämndens verksamheter för att möjliggöra tidig upptäckt,
adekvat stöd vid samsjuklighet och en följsamhet till individens samlade livssituation.
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Funktionsstödsnämnden ska öka tillgången till sociala arenor och aktiviteter för att främja
social samvaro och delaktighet och minska social isolering och ohälsa
Nämndsmålet bidrar till Agenda 2030 mål:

Planeringskommentar mandatperiod
Nämnden vill fortsätta utvidga de sociala arenorna för individer inom nämndens verksamheter. Sociala
arenor kan exempelvis vara mötesplatser, både fysiska och digitala, eller caféer, bibliotek, parker och andra
platser i samhället där människor möts. Nämndsmålet fokuserar både på aktiviteter och arenor där
människor möts samt individuella aktiviteter för den enskilde. Att bryta isolering och motivera till
deltagande i aktiviteter är inte bara positivt för hälsan, social samvaro kan också vara ett steg mot
sysselsättning och arbete.
Tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter behöver också stärkas för att möjliggöra att individer utifrån
sina önskemål och individuella behov ska kunna delta i samhällets utbud/aktiviteter på jämlika villkor som
andra, både som utövare och åskådare. Här är Malmönyckeln som riktar sig till personer med LSS-insatser
ett viktigt verktyg, där användning och kännedom om kortet ska öka. Samverkan med idéburen sektor och
kultur- och fritidsförvaltningarna är viktigt för att bidra till uppfyllelsen av nämndsmålet.
Funktionsstödsnämnden ska öka patientsäkerheten och arbeta förebyggande för en jämlik
hälsa
Nämndsmålet bidrar till Agenda 2030 mål:

Planeringskommentar mandatperiod
Funktionsstödsnämnden vill intensifiera patientsäkerhetsarbetet och främja ökade möjligheter till en god
hälsa. Nämndens målgrupper ska erbjudas god och säker vård på lika villkor inom ansvarsområdet för det
kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Nämndens insatser gällande hälso- och sjukvård är
omfattande och avgörande för att brukarna ska få förutsättningar att leva ett gott liv. Fokus i arbetet är
förbättrad samordning och teamsamverkan, stärkt patientmedverkan och tillgång till legitimerad personal
samt att säkerställa säkra delegeringar och förbättrad läkemedelshantering, ett arbete som behöver ske
gemensamt i hela organisationen. Nämnden förbereder även för den kommande omställning som
reformarbetet nära vård kommer innebära.
Ett fortsatt utvecklingsområde är att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens inom hälso- och
sjukvårdsområdet för att skapa förutsättningar för att tidigt se tecken, förebygga risker för ohälsa och
stötta brukarna i kontakten med hälso- och sjukvården samt arbeta motiverande för att öka
medvetenheten om hälsosamma val. Nämnden ska verka för ökad fysisk aktivitet och en hälsofrämjande
fritid för brukare. Plan för hälsofrämjande och förebyggande arbete ska implementeras, där insatser för att
förebygga ohälsa är centrala. Ett annat prioriterat utvecklingsområde är att upprätta en samarbetsstruktur
mellan allmänpsykiatrin och LSS-boenden personkrets 1, med fokus på unga vuxna med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
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Barns delaktighet i insatser och i beslut som rör dem ska öka och stödet till anhöriga ska
stärkas för att möjliggöra trygghet för familjen
Nämndsmålet bidrar till Agenda 2030 mål:

Planeringskommentar mandatperiod
Nämnden ska säkerställa att barn har möjlighet att komma till tals i frågor som rör dem och kommer
därför fortsätta utveckla arbetet med att stärka möjligheterna till delaktighet och inflytande. Detta innebär
bland annat att utveckla den kommunikativa miljön där kommunikationsstöd, samtalsmetoder och
språkligt stöd är anpassade efter respektive barns behov och sätt att kommunicera, vilket alla medarbetare
som arbetar med barn behöver ha kompetens inom och behärska. Nämnden fortsätter även sitt arbete
med att stärka barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen, som är lag sedan den 1 januari 2020.
Det finns även ett behov av ökat stöd till föräldrar och anhöriga till barn med funktionsnedsättning i
nämndens verksamheter. Nämnden arbetar för ett helhetsperspektiv på familjens situation och att stärka
familjens egna resurser. Nämnden ingår i ett treårigt samarbetsprojekt, Koordinatorstöd till föräldrar som har
barn med funktionsnedsättning, med Socialstyrelsen och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga).
Projektet pågår till 2022, där fokus ligger på att utveckla anhörigstödet genom inrättningen av den nya
funktionen anhörigkoordinator som initialt är inriktad på barn och deras familjer/anhöriga inom
korttidsverksamheter och LSS-boende barn. Stöd till föräldrar och anhöriga till barn som har
funktionsnedsättning är en betydande faktor för att barnets rättigheter ska kunna tillgodoses.
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Plan för ekonomin
Funktionsstödsnämnden erhåller en ekonomisk ram fastställd av kommunfullmäktige. Nämnden har
därefter ansvaret för att inom givna ramar uppfylla de lagar och mål som gäller för verksamheten.
Funktionsstödsnämnden får således inte överskrida vare sig ram för driftsbudgeten eller investeringsram.
Funktionsstödsnämndens budget 2021 baseras på kommunbidrag och investeringsram enligt budgetbeslut
i kommunfullmäktige i november 2020. Funktionsstödsnämnden får inför 2021 ett kommunbidrag om
2 127 Mkr och en investeringsram om 13 Mkr.
I tabellen nedan presenteras en sammanställning av de förutsättningar som står till grund för nämndens
kommunbidragsram 2021 inklusive satsningar beslutade av kommunfullmäktige.

Som utgångspunkt för beräkning av kommunbidragsram 2021 står funktionsstödsnämndens budgetram
2020 beslutad av kommunfullmäktige i november 2019 om 2 042 Mkr och under året utökad med 17 Mkr
i tilläggsbudget, till följd av regeringens satsning i form av extra välfärdsmiljarder till kommuner och
regioner. Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober, i samband med Delårsrapport 2020, att av årets
prognostiserade överskott fördela 20 Mkr till utvalda nämnder, med syfte att stärka Malmös föreningar
och civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta isoleringen samt stärka
tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden. Funktionsstödsnämnden tilldelades 7,5 Mkr av
denna tillfälliga tilläggsbudget 2020.
Funktionsstödsnämndens nya budgetram 2020 om 2 067 Mkr har inför 2021 justerats, efter avdrag för
den tillfälliga tilläggsbudgeten 2020 om 7,5 Mkr, med helårseffekten för LSS-utbyggnad 2020 om 16 Mkr
samt minskats med 0,9 Mkr till följd av en sänkt internränta i Malmö stad från 3 procent till 1,25 procent
år 2021.
Kommunbidragsramen 2020 inklusive ovannämnda justeringar uppgår till 2 074 Mkr och utgör basen för
beräkning av budgetram 2021.
Nämnden har i budgetramen för 2021 indexkompenserats med 37 Mkr, vilket motsvarar en uppräkning
med 1,8 procent samt tilldelats demografimedel motsvarande 12,5 Mkr.
Nämnderna har i budget 2021 ålagts ett krav på effektiviseringar mellan 0,8 och 3 procent.
Effektiviseringskravet är 0,8 procent för funktionsstödsnämnden och uppgår till 17 Mkr.
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Samtidigt har funktionsstödsnämndens kommunbidragsram förstärkts med 20,5 Mkr, vilket avser resurser
för LSS-utbyggnad, externa platser LSS samt åtgärder för att förbättra medarbetarnas anställningsvillkor.
Funktionsstödsnämndens ram för 2021 uppgår till 2 127 Mkr, en ökning med 3,3 procent jämfört med
2020 års ram.
Funktionsstödsnämndens internbudget 2021 har upprättats med utgångspunkt från den ekonomiska ram
som kommunfullmäktige tilldelade nämnden och med hänsyn till förändrade behov, planerade satsningar
och effektiviseringar inom olika verksamhetsområden för budgetåret.
Funktionsstödsnämnden har inför budget 2021 beslutat om satsningar med fokus på kärnverksamheten i
syfte att tillförsäkra goda levnadsvillkor för nämndens målgrupper samt en god arbetsmiljö och goda
kompetensutvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Tilldelad budgetram med hänsyn till ålagt krav på
effektiviseringar leder till ett begränsat ekonomiskt utrymme för satsningar 2021.
Några av satsningarna är den pedagogiska strukturen inom LSS-bostäder, utveckling av
återhämtningsperspektivet inom socialpsykiatrin och ökat utbud av aktiviteter inom daglig verksamhet
men även samarbete med olika aktörer för fler enskilda platser.
I tabellen nedan presenteras nämndens stora satsningar i budget 2021. Dessa finansieras dels genom
fördelning av erhållna medel, dels genom interna omfördelningar som möjliggörs av omställningar och
effektiviseringar i verksamheten.

Bostad med särskild service LSS

LSS-bostäder personkrets 1 och 2 tilldelas extra budgetmedel om 5,8 Mkr för finansiering av utökad
bemanning till följd av införandet av en pedagogisk struktur, vilket också bedöms vara en framgångsfaktor
i samband med införandet av heltid som norm.
Arbetet med att bygga upp den pedagogiska strukturen pågick under 2020, fortsätter under 2021 och
planeras vara fullt ut implementerad 2022. För 2021 beräknas implementering ske i 23 verksamheter.
LSS-bostäder personkrets 3 tilldelas extra budgetmedel om 2,5 Mkr för att finansiera den fortsatta
implementeringen av ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Implementeringen innebär tillsättning av en
återhämtningsledare per gruppbostad respektive en återhämtningsledare per två satellitboenden.
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Införandet av en pedagogisk struktur och ett återhämtningsinriktat arbetssätt är båda långsiktiga
kompetenssatsningar och ett viktigt led i arbetet med förbättrade anställningsvillkor för medarbetarna.
Att bygga upp en pedagogisk struktur och ett teambaserat arbetssätt förväntas leda till stabilare
verksamheter inom LSS-bostäder. Syftet med insatsen är att ge brukarna en god service men även skapa
en god arbetsmiljö för medarbetarna. Den förväntas bidra till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna
genom minskad sjukfrånvaro, tryggare anställningar i en heltidsorganisation utan delade turer och färre
hot- och våldssituationer. En attraktiv arbetsgivare gör att personalomsättningen minskar och bidrar till
bättre kontinuitet och kompetensförsörjning.
Det lokala samverkansavtalet mellan LSS-boendet med inriktning personkrets 3, Olof Hågensens Allé 31
och Region Skåne upphörde i september 2020. Detta innebär att LSS-boendet tar över hela det
ekonomiska ansvaret för mottagandet av personer med utökat vårdbehov. Då delfinansieringen via
intäkter från Regionen upphör, tilldelas LSS-boendet 2 Mkr i budgetram 2021 motsvarande fyra tjänster,
för att möta det förändrade behovet.
LSS-utbyggnaden förstärks med 11,5 Mkr för 2021. Tillskottet avser en ny gruppbostad i kommunal regi,
Wowra, med fyra lägenheter och planerad start i september 2021 samt medel för externa platser. Medlen
till externa platser motsvarar en utökning med två platser i snitt per månad på helårsbasis beräknat enligt
antagandet att tre nya platser startar vid olika tidpunkter under året.

Daglig verksamhet LSS

Daglig verksamhet LSS kompenseras i budgetram 2021 för helårseffekt avseende nyöppnade
verksamheter 2020 om totalt 6,1 Mkr samt tilldelas budgetmedel om 8,5 Mkr för start av nya verksamheter
under 2021.
I syfte att ytterligare öka brukarnas ekonomiska frihet kommer habiliteringsersättningen att höjas under
året.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Verksamheten tilldelas en förstärkning med 4,3 Mkr i budgetram 2021. Budgetmedlen avser övriga
kostnader inom sjuksköterske- och rehaborganisationerna, varav merparten avser finansiering av tekniska
hjälpmedel inom rehabiliteringsverksamheten.
Sjuksköterskeorganisationen har inför tidigare budgetår tilldelats utökade ekonomiska resurser med syftet
att tillförsäkra en ökad kvalitet i omvårdnadsarbetet men också bättre förutsättningar för att rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare och avveckla extern personal. 2020 års virusutbrott har dock lett till
behov av extrabemanning. Rådande situation har krävt tillsättning av tjänster med inhyrd personal vid akut
behov, vid rekryteringssvårigheter samt vid tillsättning av sjukfrånvaro.
Verksamheten har infört en ny intern organisation med fokus på teamarbete. Under förutsättning att
situationen normaliseras förväntas den nya organisationen med fokus på teamarbete, vid sidan om
kvalitativa satsningar bidra till bättre förutsättningar för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare
och under det kommande budgetåret minimera behovet av extern personal och uppnå en budget i balans.

Indexering 2021

Generellt har budgeten justerats utifrån indexuppräkning för pris och lön samt volymförändringar inom
myndighet motsvarande ett belopp om 36,3 Mkr.

Organisationsstöd

Funktionsstödsnämnden har det kommunövergripande ansvaret för stödet till civilsamhällets
organisationer inom funktionsstöd- och äldreområdet. Utöver bidragsgivningen fungerar verksamhetens
organisationsstöd också som stöd i samverkan och i dialog mellan aktörer från idéburen sektor och
Malmö stads verksamheter. Arbetet följer Malmö stads gemensamma regler och riktlinjer för stöd till
idéburen sektor samt demokrativillkor för bidrag till civilsamhället på riksnivå.
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Inför 2021 har 41 organisationer tilldelats föreningsbidrag om totalt 12,7 Mkr. Även medel om 7,5 Mkr,
som tilldelats föreningar och organisationer i slutet av 2020 som en extrasatsning från kommunfullmäktige
för att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala
sammanhållningen i staden, utgör ekonomiska resurser som organisationerna kan använda under 2021.

Riktade statsbidrag

Erhållna statsbidrag har på senare år finansierat, utöver särskilda projekt även kvalitetssatsningar i
verksamheten i form av bland annat utökade personalresurser och aktiviteter.
Exempelvis finansierar statsbidrag avseende stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa och
ohälsa, s.k. PRIO-medel, verksamhetsnära tjänster inom socialpsykiatrin.
Statsbidrag för Nära vård planeras finansiera bland annat kompetensutveckling inom hälso- och
sjukvårdsorganisationen, kvalitetsutveckling och hälsofrämjande arbete under det kommande budgetåret.

Statsbidrag från Migrationsverket, i form av ersättning för faktiska kostnader för personer med
uppehållstillstånd i behov av vård och insatser till följd av sjukdom eller funktionshinder har tidigare ej
budgeterats och i stället bidragit till ett förbättrat resultat för året. Inför 2021 budgeteras en förväntad
intäkt i form av statsbidrag. På sikt är dock statsbidraget en osäker intäkt då bidraget upphör när
vederbörande erhåller svenskt medborgarskap, samtidigt som kostnaden kvarstår.
Riktade statsbidrag är ett välkommet tillskott av ekonomiska medel under det aktuella budgetåret som
möjliggör kvalitativa satsningar. Samtidigt utgör tidsbegränsningen i riktade statsbidrag en riskfaktor och
ett hinder för en långsiktig planering i verksamheten till skillnad från generella statsbidrag. Det krävs en
beredskap för att framöver kunna finansiera fortsatta satsningar som startats med hjälp av statsbidrag
inom tilldelad budgetram.

Utmaningar och osäkerhetsfaktorer

Coronapandemins påverkan på samhälle och ekonomi förutspås fortsätta framöver. Det saknas i nuläget
information om en eventuell fortsatt statlig ekonomisk kompensation till kommuner under 2021. En
eventuell total avsaknad av statlig kompensation kan innebära kännbara konsekvenser för
funktionsstödsnämndens ekonomi under det kommande året.

Den rådande situationen gör att det finns behov av att bibehålla rekryteringsteamet och överanställningar i
verksamheten och, beroende på hur situationen utvecklas, kanske även utöka antalet överanställningar
under åtminstone första delen av 2021. Även behovet av skyddsutrustning kvarstår och kan öka ytterligare
beroende på utvecklingen. Det kan finnas ytterligare behov av IT-utrustning under våren samt andra
inköp som behöver ske för att kunna genomföra anpassade aktiviteter (t.ex. aktiviteter som möjliggör mer
utevistelse). Även behovet av utbildningsinsatser eller stöd till chefer och medarbetare kan kvarstå eller
öka. För att förhindra smittspridning bland personalen då personalutrymmen är små, behöver till exempel
dubbla eller uppdelade arbetsplatsträffar att genomföras även under 2021, även om utgångspunkten är
initialt att dessa ska genomföras digitalt.
Beroende på beslutsförfarandet framöver gällande ny LSS-lagstiftning kan förberedelser inför
ikraftträdandet av den nya lagen vara nödvändiga redan under 2021. Detta innebär att en del av de
förväntade merkostnader av engångskaraktär som nämnden aviserade i sitt svar på remissen kan
uppkomma redan 2021. Exempelvis kan myndighetsutövningen behöva förstärkning till följd av den
förändrade lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Anpassning av IT-systemet
kan vara nödvändig i samband med övergång till ny LSS-lagstiftning och inför förändringarna i LSS finns
det behov att alla berörda får information och utbildning på olika sätt. Efter den nya LSS-lagstiftningens
ikraftträdande den 1 januari 2022 tillkommer ytterligare merkostnader för nämnden.
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Effektivisering

Utrymmet för kostnadsökningar de kommande åren är begränsat utifrån nuvarande ekonomiska
förutsättningar, vilket leder till behovet av att nämnderna vidtar åtgärder för att anpassa kostnaderna.
Nämnden arbetar långsiktigt med effektiviseringsåtgärder, det är ett arbete som sträcker sig över tid och
genomsyrar både planering och det löpande arbetet. Vid sidan om ett intensivt arbete för att minimera
riskerna och möta konsekvenserna av virusutbrottet 2020 har det löpande effektiviseringsarbetet och
planeringen inför kommande budgetår fortsatt i förvaltningen.
I tabellen nedan redovisas planerade effektiviseringsåtgärder eller uteblivna kostnadsökningar inför 2021.
För vissa av åtgärderna är det svårt att i dagsläget uppskatta en ekonomisk konsekvens, då vinsten kan
bestå av sparad tid, värdefull kvalitetshöjning för brukarna eller en förbättrad arbetsmiljö för
medarbetarna. Några av effektiviseringarna är beloppssatta men även här är det för vissa åtgärder enklare
än andra bedöma en direkt besparing eller utebliven kostnadsökning.

Boendestöd SoL i stället för LSS-boende
Behovet av serviceboende inom LSS har minskat de senaste åren och trenden beräknas fortsätta framöver.
Detta återspeglar sig i planerad utbyggnad som innefattar endast gruppbostäder. En förklaring kan vara
nämndens arbete med att utveckla insatsen boendestöd SoL som alternativ till LSS-boende för personer
med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd.
Förutom de personliga vinsterna för individen i form av en ökad grad av självständighet, finns även
ekonomiska fördelar med boendestöd. Kostnadsmässigt innebär boendestöd i stället för bostad med
särskild service enligt LSS 9§9 en kostnadsreducering med ca 0,6 Mkr per person och år. Antalet brukare
som erbjudits insatsen ökade från 42 i snitt per månad 2017 till 66 under 2019, respektive 83 under 2020.
Detta innebär en ökning med 17 personer mellan 2019 och 2020. Boendestöd för 17 personer motsvarar
en kostnadsbesparing om 10,2 Mkr mot om platserna hade funnits i serviceboende.
Daglig verksamhet LSS, effektivare resursutnyttjande
För att möta ökade volymer, utökat behov hos målgruppen och utmaningen gällande anskaffning av
lämpliga lokaler arbetar daglig verksamhet aktivt med att på bästa sätt nyttja befintliga resurser optimalt.
Detta sker genom omfördelning av resurser utifrån behov, omstrukturering och omvandling av
verksamheter där användandet av resurser inte är effektivt samt där efterfrågan från brukare är låg samt
samlokalisering av verksamheter. Ett effektivare resursutnyttjande och annan planering beräknas uppgå till
2,3 Mkr under 2021.
Översyn schemaläggning personkrets 3
För att fullt ut implementera det återhämtningsinriktade arbetssättet inom LSS-bostäder personkrets 3 och
SoL-boenden finns det behov av 23 respektive 3 tjänster återhämtningsledare. Genom en effektivare
personalplanering och schemaläggning har ekonomiska resurser frigjorts motsvarande 5,5 Mkr, medel som
finansierar elva återhämtningsledartjänster.
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Omställning av korttidsverksamheten
Förändringen i efterfrågan av platser i barnboende respektive korttidshem LSS leder till en planerad
omställning av verksamheten framöver. Syftet är dels en förbättrad kvalitet, dels ett effektivare
resursutnyttjande som uppskattas motsvara 1,5 Mkr på årsbasis.
En relativt låg beläggning på korttidshemmen möjliggör en samlokalisering av dessa till tre lokaler i stället
för fyra. Samlokaliseringen av två korttidshem beräknas kunna ske till ett nuvarande barnboende då ingen
ökad efterfrågan på barnboendeplatser prognostiseras framöver. Framtida användning av frigjorda lokaler
är under planering. Ett alternativ är att skapa en verksamhet för akuta placeringar i samarbete med
arbetsmarknads- och socialförvaltningen. På så sätt kan efterfrågan av akuta platser till följd av lång
väntetid till familjehemsplacering mötas. Detta är planering som behöver fortsätta under 2021.
Boende enligt socialtjänstlagen i Malmö i stället för externa platser
För att, utöver bättre förutsättningar för målgruppen även uppnå kostnadseffektivitet när det gäller särskilt
boende enligt socialtjänstlagen, arbetar förvaltningen med att erbjuda boende på hemmaplan till personer
som annars skulle varit hänvisade till externa platser samt i lämpliga fall kunna möjliggöra för brukare som
bor externt att återvända till Malmö.
Antalet externa platser SoL minskade från 119 i snitt per månad år 2018 till 117 år 2019 respektive 113 år
2020. En plats i SoL boende inom Malmö kostar i snitt 0,6 Mkr per år jämfört med en extern plats som
kostar 0,9 Mkr per år, vilket innebär en besparing om 0,3 Mkr per plats och år. Ett minskat antal externa
platser SoL med fyra på årsbasis innebär en kostnadsminskning om 1,2 Mkr.
Arvode och omkostnadsersättning i stället för månadsanställning ledsagare/avlösare
För att bättre anpassa arbetad tid till brukartid inom ledsagarservice och avlösarservice, med hänsyn till
insatsernas karakteristiska planering över tid, har verksamheten övergått till arvodering av uppdragstagare i
stället för löneanställning av personal. Förändringen kommer att ge full effekt under 2021 och bedöms
motsvara 1 Mkr.
Förändrade volymer personlig assistans SFB
För kostnader avseende de första 20 assistanstimmarna i veckan gällande personer som beviljats personlig
assistans enligt SFB budgeterades ekonomiska medel motsvarande 414 ärenden i snitt per månad 2020,
utfallet blev 397. Till följd av Försäkringskassans åtstramningar när det gäller beviljandet av
assistansersättning har volymerna för personlig assistans SFB minskat stadigt de senaste åren.
Förändringarna har lett till att personer i behov av personlig assistans i större utsträckning vänder sig
direkt till kommunen för att ansöka om personlig assistans LSS och andra kompletterande insatser.
För 2021 budgeteras 391 ärenden med personlig assistans enligt SFB i snitt per månad, vilket resulterar i
en kostnadsminskning om 3 Mkr. Frigjorda medel finansierar ökade kostnader inom personlig assistans
LSS. I beräkningarna har hänsyn tagits till av regeringen aviserad höjning av timersättningen 2021 från 305
till 315 kronor per timme för personlig assistans.
Finansiering av interna prisökningar inom budgetram
Medel avsatta för ersättning av utförarenheter inom förvaltningen har inte indexuppräknats inför 2021.
Kostnadsökningen inom myndighetsutövningen finansieras inom budgetram, genom omfördelning av
ekonomiska medel från insatser där volymer uppvisar en nedåtgående trend.
Kontrollgrupp
För att minimera risken för felbetalningar och säkerställa rätt användning av ekonomiska resurser har en
kontrollgrupp bildats i förvaltningen. Kontrollgruppen arbetar bland annat med att granska fakturor och
timlistor gällande personlig assistans när misstanke uppstått kring oegentligheter. Kontrollgruppens
uppdrag planeras utvecklas till att innefatta även avtalstrohet 2021.
Kontrollgruppens arbete förväntas leda till positiva ekonomiska konsekvenser för funktionsstödsnämnden
och är samtidigt en satsning inom ramen för kommunfullmäktiges uppdrag i Budget 2021 om ”att växla
upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin i Malmö”.
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Kontrollgruppens arbete kommer att bedrivas i enlighet med handlingsplanen ”Att förebygga och hantera
ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden” (STK 2019-1285).
Effektiviseringsarbete under 2021 och framöver
Genomlysning av övertidsersättningen
Förvaltningens utfall 2019 för övertidsersättning blev 13 Mkr exklusive personalomkostnader. Genom en
förbättrad personalplanering i förhållande till brukarbehovet planerades inför 2020 en betydande
minskning av övertidskostnaderna. Årets ovanliga situation till följd av viruspandemin försenade
genomförandet av den planerade kostnadsbesparingen. Planeringen ligger fast inför 2021 och förutsatt att
situationen förbättras beräknas en kostnadsminskning ske under det kommande budgetåret.
Samordnad personalplanering inom LSS-boende personkrets 1 och 2
Vissa LSS-boenden jobbar i pilotform enligt en samordnad personalplanering med syftet att bland annat
minska vikariekostnaderna. Verksamheten arbetar även med en kartläggning och översyn av
nattbemanningen samt en kartläggning av bemanningsstruktur för identifiering av fler verksamheter som
skulle kunna arbeta med samordnad personalplanering.
Utveckling av Team för stöd och service
Team för stöd och service utvecklar sin verksamhet och planerar att under kommande period ta över,
utöver hemtjänstinsatser som sedan omorganisationen 2017 har utförts av hälsa, vård- och
omsorgsförvaltningen, även utförandet av fler insatser inom funktionsstödsförvaltningen. Detta beräknas
leda till lägre kostnader på sikt men tros under 2021 påverkas av den pågående pandemin.
Omställning av natteam/nattgrupp
En översyn av natteamet inom LSS-bostäder och nattgruppen för korta insatser (teamet för stöd och
service) behöver ske under 2021. Med en organisation som hade hanterat det övergripande behovet av
insatser under natten och arbetat mot hela förvaltningen kan samordning av personalresurserna leda till ett
effektivt nyttjande av förvaltningens ekonomiska resurser och därför behöver detta utredas vidare.
Genomlysning/uppföljning av kringtid
Verksamheterna arbetar med en genomlysning av kringtiden för medarbetarna kopplat till vissa insatser
med målet att på sikt, där möjligheten finns, minska denna till förmån för brukartiden.
Digitalisering och välfärdsteknik
Digitala lösningar för att möta utmaningar och som underlättar för medarbetarna och utveckling av
välfärdsteknologi för mer självbestämmande är prioriterade områden för nämnden.
Digitaliseringsarbetet som påbörjats 2020 och tidigare fortsätter under 2021. Samtidigt kommer
utvecklingen att följas upp för att ta vara på nya möjligheter som den nya tekniken skapar framöver.
Att digitalisera administrativa processer är en viktig effektiviseringsfaktor som frigör tid och därmed på
sikt även ekonomiska resurser. Dessa är dock svårt att i dagsläget mäta och beloppsätta. Nämnden måste
också förhålla sig till de initiala kostnader som nya system och digitaliseringsprojekt innebär, inte minst på
övergripande nivå inom Malmö stad.
Under 2021 fortsätter arbetet i förvaltningen med digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Inom
ramen för digitalisering och välfärdsteknologi har även projektet App-oteket pågått under 2020 och
fortsätter 2021.
I tabellen nedan redogörs för respektive avdelnings kommunbidrag 2021 samt förändring jämfört med
2020 års kommunbidrag. Utgångspunkten för budget 2021 är av kommunfullmäktige beslutad budgetram
i november 2020 samt under året tilldelad tilläggsbudget.
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Gällande budget 2020 innehåller denna även den tillfälliga tilläggsbudgeten om 7,5 Mkr som tilldelades
funktionsstödsnämnden under hösten, med syfte att stödja föreningar och organisationer. Bortsett från
denna tilläggsbudget, som utgår 2021, uppgår förändringen mellan åren till 68 Mkr eller 3,3 procent.
I förändringen för respektive avdelning återfinns bland annat kompensation för lönerevision 2020,
helårseffekter av LSS-boenden som startades under 2020 (t.ex. Toarp gruppbostad) och helårseffekter för
daglig verksamhet LSS som startade 2020. I förändringen för respektive avdelning återfinns även de
satsningar som görs i verksamheten.
I gemensam verksamhet finns bland annat budgeterade kostnader för lönerevision 2021, utbyggnad av
LSS-boende och daglig verksamhet 2021 samt föreningsbidrag. Här finns även budget för förvaltningens
gemensamma kostnader, t.ex. IT-system, posthantering, fackliga företrädare, företagshälsovård,
digitalisering och kompetensutveckling men även verksamheter som Habiliteringen, Anhörigstöd och
Fritiden. Staben består av ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, kommunikationsavdelningen och
strategiska avdelningen.

Resultaträkning
Tkr

Budget 2020

Budget 2021

Förändring

92 568

108 291

15 723

Övriga intäkter

373 441

398 980

25 539

Totala intäkter

466 009

507 270

41 261

Lönekostnader

-1 018 728

-1 083 867

-65 139

-408 825

-436 439

-27 615

Övriga personalkostnader

-5 786

-5 829

-43

Totala personalkostnader

-1 433 338

-1 526 136

-92 797

Lokal- och markhyror

-191 737

-198 136

-6 399

Övriga kostnader

-900 230

-903 698

-3 467

-5 457

-5 694

-237

Totala övriga kostnader

-1 097 425

-1 107 528

-10 103

Nettokostnad exkl.
finansnetto

-2 064 754

-2 126 393

-61 639

2 066 548

2 127 334

60 786

-1 794

-941

853

-2 066 548

-2 127 334

-60 786

Bidrag

PO-Pålägg

Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella kostnader
Nettokostnad
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Investeringsram
Typ av investering

Prognos 2020

Budget 2021

Förändring

Inventarier/byggnadsinventarier

8 000

13 000

5 000

Summa

8 000

13 000

5 000

Funktionsstödsnämndens investeringsram om 13 Mkr planeras användas för inredning och annan
utrustning som behövs för start av nytt LSS boende och nya dagliga verksamheter samt förväntat
investeringsbehov i övriga verksamheter.
År 2019 sänktes beloppsgränsen avseende anskaffningskostnaden för en tillgång som har en ekonomisk
livslängd på minst tre år och som ska redovisas som investering till ett halvt prisbasbelopp från tidigare ett
helt prisbasbelopp. Tilldelad budgetram 2021 om 13 Mkr skall även täcka investeringskostnader som
tillkommer till följd av att fler tillgångar uppfyller kravet för redovisning som en investering.
Den årliga driftskostnaden i form av räntekostnader och avskrivningar finansieras inom befintlig ram.
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