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Sammanfattning
Funktionsstödsnämnden utgör som en socialnämnd det yttersta skyddsnätet för människor inom
nämndens målgrupper som vistas i Malmö stad.
Kommunfullmäktigemålen bygger på ett begränsat antal prioriterade utvecklingsområden för hela staden
och riktas till de nämnder som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse. Funktionsstödsnämnden är
ansvarig för fem av kommunfullmäktiges mål. Nämnden har även beslutat om fem egna nämndsmål.
Funktionsstödsnämndens arbete har i stora drag utvecklats i enlighet med den plan som beslutades i
nämndsbudget 2020. För kommunfullmäktigemålet avseende minskade utsläpp av växthusgaser kan inte
trend anges då både positiva och negativa avvikelser bedöms bero på coronapandemin. Nämndsmålet om
att öka antalet sociala arenor och aktiviteter har både positiv och negativ avvikelse, vilket är en förflyttning
från delårsrapporten då målet bedömdes ha negativ avvikelse. Genomförandet av målet påverkas av
coronapandemin, men nämndens verksamheter har arbetat aktivt och kreativt för att hitta lösningar som
fungerar under rådande förutsättningar. För målen som rör en god kompetensförsörjning samt
säkerställandet av god arbetsmiljö och trygga anställningar ses både positiv och negativ avvikelse. Det
sistnämnda målet bedömdes gå enligt plan vid delårsrapporteringen, den negativa förflyttningen beror på
resultat som delvis kan kopplas till coronapandemin såsom ökad sjukfrånvaro. I resterande
kommunfullmäktigemål och nämndsmål går arbetet enligt plan.
Arbetet i förhållande till planeringen och ekonomin i nämndsbudgeten har på olika sätt påverkats av
coronapandemin, men inte i den utsträckning att nämnden inte kunnat utföra sitt uppdrag.
Funktionsstödsnämnden har identifierat en väsentlig avvikelse i förhållande till grunduppdraget, vilken
berör effekter för brukare till följd av coronapandemin.
Vid sidan om ett intensivt arbete för att minimera riskerna och möta konsekvenserna av virusutbrottet
fortsätter det löpande effektiviseringsarbetet i förvaltningen i enlighet med kommunfullmäktiges
budgetuppdrag inom området. Arbetet innefattar digitala lösningar som underlättar för medarbetarna och
utveckling av välfärdsteknologi för mer självbestämmande för brukarna. Genomförandet av budgetuppdragen från kommunfullmäktige bedöms inte påverkas av den pågående pandemin.
Årets resultat för funktionsstödsnämnden i sin helhet blev ett överskott om 3,1 Mkr.
Coronapandemins ekonomiska konsekvenser har genererat betydande merkostnader för
funktionsstödsnämnden på årsbasis. Samtidigt har nämnden tagit del av statsbidrag till regioner och
kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till
följd av sjukdomen Covid-19 samt erhållit statlig kompensation för sjuklönekostnader under delar av året.
I årsanalysen görs en särskild rapportering av de ekonomiska konsekvenser som uppkommit under året till
följd av Covid-19.
För några av nämndens verksamheter blev utfallet för 2020 en negativ budgetavvikelse, vilket balanseras
av överskott inom andra verksamheter. Den positiva budgetavvikelsen för året kan härledas även till
budgetmedel som reserverats för nya LSS-boenden men vars start blivit senarelagd samt till under året
erhållna statliga medel, så som statsbidrag från Socialstyrelsen för att höja habiliteringsersättningen och
statsbidrag för varaktig vård från Migrationsverket.
Funktionsstödsnämnden redovisar ett överskott om 0,2 Mkr gällande investeringsramen 2020 som uppgår
till 8 Mkr.
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Verksamhetens utveckling under året
Grunduppdraget
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. Utvecklingen i förhållande till dessa och andra styrande processer rapporteras till
funktionsstödsnämnden i separata uppföljningsrapporter. I denna uppföljning av verksamhetens
utveckling är fokus på de insatser som planerades i nämndsbudget 2020.
Funktionsstödsnämndens arbete har i stora drag utvecklats i enlighet med den plan som beslutades i
nämndsbudget 2020. Nämnden är ansvarig för fem av kommunfullmäktiges mål och delar av nämndens
grunduppdrag i förhållande till lagstiftning och reglemente ryms inom dessa mål, såsom likvärdighet i
tillgång till stöd och hjälp för nämndens målgrupper samt god service och god arbetsmiljö. Hur detta
arbete utvecklats under perioden redovisas under rubriken avstämning kommunfullmäktigemål och
indikatorer.
Funktionsstödsnämnden har även beslutat om fem egna nämndsmål som bland annat fokuserar på
samordning och förebyggande insatser för jämlik hälsa, att verka för tillgång till sociala arenor samt barns
delaktighet, vilka är områden som också ingår i nämndens grunduppdrag. Hur detta arbete utvecklats
under perioden redovisas under rubriken avstämning nämndsmål.
Arbetet i förhållande till planeringen i nämndsbudgeten har på olika sätt påverkats av coronapandemin,
detta redovisas under väsentliga avvikelser samt i samband med rapporteringen av kommunfullmäktigeoch nämndsmål.
Redogörelse för väsentliga avvikelser
Namn på avvikelsen:

Effekter för brukare till följd av coronapandemin

Orsak till att avvikelsen har uppstått

Vissa brukare har under perioden valt att avstå insats på
grund av social distansering samt med anledning av egen
och/eller anhörigas oro. Vidare har vissa aktiviteter
ställts in och verksamheter har fått genomföra sina
insatser på annat sätt än planerat.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Förändringarna under perioden har inneburit färre
kontaktytor och mindre social samvaro för brukarna som
påverkats. Effekterna av pandemin påverkar
befolkningen och samhället i stort, men kan innebära att
personer med funktionsnedsättning löper ännu större
risk för psykisk och fysisk ohälsa jämfört med övriga
befolkningen. Malmö stads avrådan från besök på LSSboenden under våren och sommaren kan också ha haft
påverkan på individers välbefinnande.
Förändringarna under perioden har också haft inverkan
på sysselsättning och aktiv fritid med förändrade rutiner
och inställda aktiviteter. För personer som tillhör en
redan utsatt grupp riskerar effekterna av detta att
medföra en ökad utsatthet samt en påverkan på
individens upplevelse av sin insats.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det
omgivande samhället i stort
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Med begränsade möjligheter till fysiska möten har
nämndens samverkan med brukarorganisationer
påverkats och vissa mötesforum tillsammans med
brukarorganisationer är tillfälligt inställda. Kontakt sker
istället digitalt och via telefon.
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Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer

Många verksamheter och medarbetare har fått ställa om
och utföra uppgifter på annat sätt än planerat. En stor
del i detta är att medarbetare har arbetat med att möta
brukares oro och att förklara smittspridning och
rekommendationerna för att minska denna.
Flera verksamheter har ställt om för att kunna bedrivas i
annan form, exempelvis har vissa dagliga verksamheter
förlagts utomhus och med andra arbetsuppgifter.
Medarbetare har också hittat nya och flexibla vägar för
att motivera till deltagande i aktiviteter, med mer fokus
på digitala lösningar och individuella aktiviteter istället
för i grupp.

Vidtagna åtgärder

Funktionsstödsnämnden har fattat beslut om att betala
ut habiliteringsersättning oavsett närvaro i daglig
verksamhet för att den enskildes ekonomiska
förutsättningar inte ska påverkas.
Åtgärder har införts inom verksamheter för att minska
oro och smittspridning.
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 även
under 2021.

Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer
Målområde - Utbildning och arbete
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller
studera.
Trend
Enligt planering
Avstämning
Funktionsstödsnämndens arbete för att bidra till målet är främst fokuserat på daglig verksamhet. För att
skapa en hållbar väg från daglig verksamhet till reguljär arbetsmarknad har flera insatser gjorts. Den 1 april
startade det FINSAM - finansierade projektet "Make it: work" som genomförs i samverkan med
Försäkringskassan. Projektet är främst riktat mot brukare med aktivitetsersättning och som därmed är
under 30 år. Brukare som deltar i projektets insatser genomgår ett arbetsnärmande program där de
förbereds på arbetsmarknadens krav och villkor. I detta ingår olika aktivitetssteg såsom hälsa och närvaro,
på jobbet-regler och uppgifter samt kommunikation och samspel. Den första gruppen genomgick det
arbetsnärmande programmet i maj. Samtliga deltagare har också gjort studiebesök på något av de fem
företag som projektet har överenskommelser med gällande lärandeplatser. Majoriteten av de nio
deltagarna som gick programmet i maj har närmat sig arbetsmarknaden, tre har gått vidare till
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förstärkta samverkan och ytterligare två är på väg, en
deltagare är på väg till anställning och dialog förs med ytterligare en arbetsgivare kring anställning för en
deltagare. Efter avslutat arbetsnärmande program har en uppföljning gjorts avseende deltagarnas
upplevelse och samtliga har varit mycket nöjda. Nya grupper har startats och kommer startas fortlöpande
under projektet som löper till 2022.
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Till följd av pandemin har vissa insatser inte kunnat genomföras helt enligt tidsplan. Forumträffar mellan
näringslivet och personer med funktionsnedsättning som står nära arbetsmarknaden har fått skjutas fram
och istället förs löpande individuella kontakter. Med anledning av situationen på arbetsmarknaden har
även möjligheterna för arbetsgivare att erbjuda praktikplatser varit något lägre.
De långsiktiga effekterna av projektet är ännu för tidiga att mäta men flertalet kortsiktiga effekter har blivit
synliga. Att brukarna får möjlighet att förbereda sig inför att närma sig arbetsmarknaden förväntas öka
möjligheterna till att kunna behålla en eventuell anställning över tid. Det nära samarbetet med
Försäkringskassan har upplevts som en framgångsfaktor. Vidare har den gemensamma kartläggningen
mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan blivit en obligatorisk del av det arbetsnärmande
programmet för brukare med aktivitetsersättning eller sjukersättning vilket möjliggör en smidigare
övergång från daglig verksamhet till arbetsmarknaden. Intresset från deltagarna är fortsatt stort.
Sett till övergångar från hela daglig verksamhet till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats har
förflyttning skett för 13 personer under året, varav åtta är under 30 år. Utfallet är något lägre än beräknat.
Det är första året som statistik förs kopplat till ålder, så analyser kring ålder och jämförelser över tid blir
därför möjliga i uppföljningar framöver. Av personerna under 30 har samtliga som gått vidare till
lönearbete eller arbetsinriktad insats under året varit män, medan kvinnorna i högre utsträckning gått till
studier. Urvalet är så pass litet att det är svårt att dra slutsatser. När det gäller antalet personer under 30 år
som tilldelats enskild plats är årets utfall 23 personer, vilket är en positiv utveckling, även i denna grupp är
andelen män större än andelen kvinnor.
Trots att rådande situation påverkat funktionsstödsnämndens arbete och medfört att vissa insatser inte
kunnat genomföras som planerat så bedömer nämnden att arbetet går enligt plan.
Indikator
Antal personer som går från daglig
verksamhet till lönearbete, studier eller
annan arbetsinriktad insats

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

13

60

Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
Lönearbete: totalt 5 personer. 4 män, varav 2 under 30 år, samt 1 kvinna.
Studier: totalt 7 personer. 5 kvinnor, varav 3 under 30 år. 2 män under 30 år.
Arbetsinriktad insats inom AF: totalt 1 person.1 man under 30 år.
Under perioden har totalt 13 personer, 6 kvinnor och 7 män, gått till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad
insats. 8 personer av dessa 13 är under 30 år, varav 3 kvinnor och 5 män. Det är värt att notera att endast 1 kvinna har
gått vidare till lönearbete eller arbetsinriktad insats, övriga kvinnor har gått vidare till studier. En jämförelse med
tidigare år visar på små skillnader i förhållande till antal personer och kön, vilket gör det svårt att dra några slutsatser
av årets siffror. En koppling finns dock till att det genom åren alltid har varit en övervikt av män som söker till daglig
verksamhet (DV), men att det under första halvåret av 2020 kan ses en viss utjämning i könsfördelningen bland nya
ärenden. 2020 är det första året som statistik förts över antalet personer under 30 år som går till lönearbete, studier
eller annan arbetsinriktad insats. Analys kring ålder och jämförelser över tid blir därför möjliga i uppföljningar
framöver.
Önskat utfall till 2022 är att 60 personer går vidare från DV vilket innebär att det i genomsnitt är 20 personer per år.
Förutom de ovan nämnda 13 personerna är anställningsprocessen igångsatt med arbetsgivare och
Arbetsförmedlingen för ytterligare 4 personer.
3 personer är idag inskrivna i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan varav 1
kvinna under 30 år 1 man under 30 år samt 1 man över 30 år.
Antal personer under 30 år som tilldelas
daglig verksamhet i form av enskild plats
under 2020 - 2022

23

30

Positiv avvikelse

Avstämning
Under året har totalt 32 personer, 17 män och 15 kvinnor, tilldelats enskild plats inom daglig verksamhet. Av dessa är
23 personer under 30 år varav 8 kvinnor och 15 män. 2020 är det första året som statistik förts över antalet personer
som går till enskild plats som är under 30 år, jämförelser över tid blir därför möjliga i uppföljningar framöver.
Av alla som tilldelats plats (från kö) i daglig verksamhet i stort är 60% män och 40% kvinnor.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

Av de 32 personer som tilldelats enskild plats (både från kö och byte) är 53% män och 47% kvinnor.
Av de 23 personer under 30 år som tilldelats enskild plats (både från kö och byte) är 65% män och 35% kvinnor.
Vad anledningen till skillnaderna i utfall vad gäller kön för enskild plats totalt (förhållandevis jämlik) och för de under
30 år beror på är oklart. Å andra sidan är fördelningen för de under 30 år som tilldelats enskild plats nästan i paritet
med fördelningen av platser i daglig verksamhet i stort.

Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser
Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Funktionsstödsnämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet är främst inriktat på att minska
konsumtions- och transportrelaterade utsläpp. För indikatorerna kopplade till målområdet kan både
positiva och negativa avvikelser ses. När det gäller resor med taxi har en positiv förflyttning skett där en
större minskning kan ses jämfört med föregående år. Pandemin har troligen påverkat utfallet genom den
omställning som skett till digitala möten och färre resor. Även om en del möten kommer att ske fysiskt
igen efter pandemin kommer erfarenheterna från året underlätta för att ha fler digitala möten framöver.
Två indikatorer är kopplade till livsmedel, inom dessa kan mindre förflyttningar ses, och arbetet behöver
intensifieras kommande år för att målvärdena ska uppnås. När det gäller inköp av engångsartiklar i plast
konstateras att coronapandemin påverkat utfallet negativt. Verksamheterna har arbetat aktivt för att
minska inköpen av engångsartiklar i plast. Dock har pandemin medfört att inköp har gjorts bland annat
när det gäller skyddsartiklar såsom förkläden och till följd av att flera verksamheter fått flytta sina
aktiviteter utomhus och då använt engångsartiklar i större grad på grund av diskmöjligheter och ur
smittorisksynpunkt. Ett arbete med att granska inköp och se över vilka varor som kan bytas ut för att
minska användningen av plast och engångsprodukter var planerat inom caféerna i daglig verksamhet.
Detta arbete har inte kunnat genomföras som planerat eftersom flera caféer fått stänga för att minska
smittspridningen och de som har haft öppet ibland har bedömt att engångsprodukter varit nödvändiga.
Flera insatser har skett i nämndens verksamheter, både kopplat till att öka kunskapen och medvetenheten
samt för att motivera brukarna till miljövänliga val. Vissa planerade utbildningar har fått ställas in.
Kunskapshöjande insatser har istället skett på andra sätt, exempelvis genom att dialog mellan beställare
från olika verksamheter har utvecklats. Dialog har även förts kopplat till data och informationsmaterial om
indikatorerna som regelbundet skickas till verksamheterna för att de ska kunna följa sin utveckling.
Materialet har tagits emot väl i verksamheterna och bedöms vara ett viktigt underlag för att respektive
verksamhet ska kunna prioritera åtgärder. Några boenden har under året börjat mäta matsvinn med syftet
att mindre mat ska slängas. Några verksamheter insåg genom mätningen att de redan slängde väldigt lite
mat. Andra verksamheter lyckades genom en ökad medvetenhet hos medarbetarna sänka mängden
matsvinn till den andra mätningen. För att främja miljön och ekonomin använder sig flera verksamheter
av återbrukade möbler vid inredning av lokaler och gemensamhetsytor. Renovering av kasserade möbler
sker också i sysselsättningsverksamheten Handkraft på temat gammalt blir nytt. Ett samarbete är också
planerat med IKEA där möbler från företaget ska återbrukas.
Till följd av att coronapandemin sannolikt påverkat resultatet inom flera av indikatorerna bedömer
funktionsstödsnämnden att det inte går att säkerställa vilka delar av utfallet som beror på nämndens
insatser och vad som är effekter av pandemin.

Årsanalys 2020, Funktionsstödsnämnden

8(35)

Indikator
Antal korta taxiresor

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

762

708

Positiv avvikelse

Avstämning
Under 2020 har 762 korta taxiresor (resor under 4 kilometer) genomförts. Under 2019 genomfördes 1029 korta
taxiresor vilket innebär att antalet korta taxiresor minskat med 26 procent. Utfallet för perioden är därmed positivt i
förhållande till att indikatorns önskade utfall bygger på en årlig 10-procentig minskning. Resultatet under året har
skiftat, där en större nedgång kunde ses under det första halvåret, medan en ökning jämfört med 2019 kunde ses
under perioden juli till oktober.
Minskningen under första halvåret är sannolikt en effekt av covid-19 vilket medfört färre resor och minskat antal
fysiska möten. Förvaltningen har också genomfört insatser i avdelningarna för att synliggöra och föra dialog kring de
korta taxiresorna.
Växthusgasutsläpp per kilo livsmedel

1,83

1,6

Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
Indikatorn mäts genom antal kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilo livsmedel. Utgångsvärdet för indikatorn är
baserat på utfallet för helåret 2018 vilket var 1,88 CO2e per kilo livsmedel, för 2019 var resultatet 1,95 CO2e per kilo
livsmedel. För 2020 har resultatet sjunkit till 1,83. (2020 års resultat avser perioden 1 oktober 2019 - 30 september
2020). Att värdet är lägre för 2020 är positivt och i rätt riktning, dock behöver arbetet intensifieras kommande år för
att målvärdet om 1,6 ska uppnås till 2022. I Malmö stad som helhet var genomsnittet 1,54 CO2e/kilo livsmedel 2020.
Informationsinsatser har genomförts, både avseende respektive verksamhets inköp och utfall samt avseende vilka
råvaror som är mer klimatvänliga. En utmaning i förhållande till detta är att statistiken från Miljöbarometern enbart
går att ta ut på årsbasis, vilket medför att verksamheternas resultat inte går att följa kontinuerligt under året.
Andel hållbarhetsmärkta livsmedel

63%

70%

Negativ avvikelse

Avstämning
Andelen hålbarhetsmärkta livsmedel som köpts in via Ekots marknadsplats under perioden januari till december 2020
uppgår till 63 procent. Det totala värdet för inköpta livsmedel uppgår till 12,1 mkr, varav 7,7 mkr avser
hållbarhetsmärkta varor.
Jämfört med 2019 är andelen hållbarhetsmärkta livsmedel oförändrad, i absoluta tal har inköpen av
hållbarhetsmärkta livsmedel ökat med 0,2 mkr.
Utvecklingen av andel hållbarhetsmärkta inköp som görs via marknadsplatsen kan följas av förvaltningens chefer via
QlikSense. I samband med ekonomisk prognos, delårsrapport och årsbokslut sammanställer ekonomiavdelningen
även miljöstatistik baserat på inköp via Ekots marknadsplats som skickas till verksamheterna.
Antal inköpta ersättningsbara
engångsartiklar i plast

11 272

0

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Den data som har använts för att följa indikatorn har hämtats från Ekots marknadsplats. Inköp konterade som
förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial har analyserats. Artiklar med ordet ”plast” i artikelbenämningen
har identifierats, därefter har en bedömning gjorts av huruvida artikeln är ersättningsbar eller ej.
I efterhand har det visat sig att utfallet för indikatorn som redovisades i samband med delårsrapporten 2020 innehöll
väsentliga fel. Flera artiklar bedömdes felaktigt som engångsartiklar vilket har korrigerats i utfallet som redovisas för
helåret 2020. Bland artiklarna som felbedömts finns t.ex. plastglas som används i flera verksamheter, de används
under längre period och ska inte betraktas som engångsartiklar.
Inköpen av engångsartiklar av plast, som bedömts vara ersättningsbara, via Ekots marknadsplats under perioden
januari till december 2020 uppgick till 11 tkr. Antalet beställningar under perioden januari till december 2020 uppgick
till 44 st.
Från 2021 kommer en ny mätmetod att användas. Uppföljningen av indikatorn ska istället göras med hjälp av data
som miljöförvaltningen hämtar från avtalsleverantör.
Antal kilometer med tjänstebil
Avstämning
Ett basvärde rapporterades för indikatorn i delårsrapport 2020. Utifrån bedömning har beslut fattats om att
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Indikator

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

indikatorn inte ska följas i nämndsbudget 2021.
Antal kilometer med privat bil i tjänst
Avstämning
Ett basvärde rapporterades för indikatorn i delårsrapport 2020. Utifrån bedömning har beslut fattats om att
indikatorn ska följas i nämndsbudget 2021.
Antal tjänstecyklar
Avstämning
Ett basvärde rapporterades för indikatorn i delårsrapport 2020. Utifrån bedömningen i delårsrapporten har beslut
fattats om att indikatorn inte ska följas i nämndsbudget 2021.
Fördelning av fordon
Avstämning
Ett basvärde rapporterades för indikatorn i delårsrapport 2020. Utifrån bedömningen i delårsrapporten har beslut
fattats om att indikatorn inte ska följas i nämndsbudget 2021.
Antal tågresor i förhållande till antal
anställda
Avstämning
Ett basvärde rapporterades för indikatorn i delårsrapport 2020. Utifrån bedömningen i delårsrapporten har beslut
fattats om att indikatorn inte ska följas i nämndsbudget 2021.
Antal flygresor i förhållande till antal
anställda
Avstämning
Ett basvärde rapporterades för indikatorn i delårsrapport 2020. Utifrån bedömningen i delårsrapporten har beslut
fattats om att indikatorn inte ska följas i nämndsbudget 2021.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en
god arbetsmiljö och trygga anställningar
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Arbetet mot kommunfullmäktigemålet innefattar både positiva och negativa avvikelser, där de negativa till
stor del kan förklaras av coronapandemin. Den positiva utvecklingen med högre andel heltidstjänster har
fortsatt under året, där cirka 80% av nämndens tillsvidareanställda kvinnor och män har en heltidstjänst,
med en något större andel män. Utvecklingen har god påverkan både på trygga anställningar och en
attraktiv arbetsgivare samt bidrar till en ökad kontinuitet och kvalitet för brukarna. De främsta orsakerna
till förflyttningen är att samtliga nyanställningar ska vara heltidsanställningar, genomförda pilotprojekt,
olika lösningar på bemanningsplanering samt en tydlig plan för omställning till heltid. Andelen
timavlönade timmar har dock ökat sedan delårsrapporteringen och den positiva utvecklingen som kunde
ses har stannat av under hösten. Nämnden är den nämnd med högst andel timavlönade timmar i Malmö
stad. En förklaring till årets utfall kan vara att sjukfrånvaron varit högre under året.
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En högre sjukfrånvaro ses för kvinnor än män, och den högsta sjukfrånvaron är bland yrkesgrupper i
brukarnära verksamheter. En trolig förklaring till den ökade sjukfrånvaron är coronapandemin och
riktlinjen om att stanna hemma vid symtom. Pandemin har påverkat möjligheterna till hälsofrämjande
arbete, men många insatser har ändå genomförts för att förhindra risker som kan leda till ohälsa och
sjukskrivning. En positiv avvikelse kan ses utifrån att andelen resurser inom företagshälsovården som
används till förebyggande insatser har ökat jämfört med föregående år. En viktig effekt av detta är att
signaler på ohälsa fångas upp tidigt, vilket i sin tur har positiv påverkan på medarbetares hälsa och
arbetsmiljö. Vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet har det under året tagits fram en rutin för
regelbunden undersökning och riskbedömning av såväl organisatorisk och social arbetsmiljö som
ergonomi, hot och våld. Arbete pågår nu att implementera rutinen i förvaltningen.
Nämndens verksamheter har arbetat intensivt med att skapa trygghet och tydlighet avseende
riskbedömningar, rutiner och hantering gällande pandemin och under hela året har stort fokus legat på
skyddsutrustning och rutiner för att minska smittspridning. Drivkraften och engagemanget bland
medarbetare och chefer att tillsammans möta krisen har varit avgörande för att möta de utmaningar som
pandemin medfört och för att möjliggöra en trygg och säker miljö för både personal och brukare.
Arbetet för en mer normmedveten organisation bedöms också bidra till en öppen och inkluderande
arbetsmiljö, och under året har en struktur och riktning för det långsiktiga arbetet med normmedvetenhet
arbetats fram. Implementeringen påbörjas under 2021, så än är det för tidigt att utläsa några effekter av de
pågående insatserna. Uppföljningen av resultaten i medarbetarenkäten visar på en positiv förflyttning på
övergripande nivå samt för samtliga svarsgrupper, dock kvarstår stora skillnader i resultat mellan
kvinnor/män och svarsgruppen annat. Resultaten visar också att upplevelsen av diskriminering har ökat
något jämfört med 2019, upplevelsen av trakasserier är oförändrad och upplevelsen av sexuella trakasserier
har minskat. Det är ett genomgående sämre resultat för svarsgruppen annat. Ålder, etnisk tillhörighet och
kön är de vanligast angivna grunderna för både diskriminering och trakasserier, och resultaten ger en viktig
indikation på det fortsatta behovet och utvecklingen av normmedvetenhet som ett prioriterat arbete för
nämndens verksamheter.
Indikator

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

Andel tillsvidareanställda som har en
heltidsanställning

80,5%

90%

Positiv avvikelse

Avstämning
Trygga anställningar är en prioriterad fråga, där nämnden har en tydlig målsättning att öka andelen
heltidsanställningar. Andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning ökar från 73,8% den 31/12 2019 till 80,5% den
31/12 2020. 80% av kvinnorna innehar en heltidstjänst och 81,8% av männen. I urvalet ingår tillsvidareanställda
exklusive PAN-anställda.
Antalet tillsvidareanställda med heltidstjänst har också ökat. Under året har 121 personer förändrat sin anställning
från deltid till heltid. Därtill har det skett en volymökning på 6,9%, som har bidragit till en ökad andel heltidsanställda
då nyrekrytering främst sker till heltidsanställningar. Den totala effekten innebär att antalet medarbetare med
heltidsanställning har ökat med 280 personer.
De åtgärder som genomförs är bland annat heltidsanställning vid nyanställningar, individuella överenskommelser om
heltidsanställning och organisatoriska förändringar från deltids- till heltidsorganisation. Det sistnämnda ger ett mer
hållbart resultat och en större genomslagskraft men har en längre implementeringsperiod.
Förflyttning sker mot heltidsanställning för såväl män som kvinnor och inom samtliga intervall. Intervallet upp till 50%
är (och kommer med all sannolikhet att fortsätta vara) opåverkbart. Denna grupp omfattar huvudsakligen
medarbetare med sjukersättning samt jourbiträden som minskat något i antal. Antal deltidsanställda medarbetare
inom intervallen 51-74 respektive 75-99% minskar för såväl män som kvinnor i en relativt likvärdig omfattning.
Andel timavlönade timmar

13,6%

10%

Negativ avvikelse

Avstämning
Andelen timavlönade timmar var under 2020 13,6%, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2019. Av
arbetstid utförd av kvinnor var andelen timavlönade timmar 12,1%. Motsvarande siffra för männen var 16,7%.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

För Malmö stad är utfallet 5,2%. Funktionsstödsförvaltningen ligger högst i andel timavlönade timmar inom
kommunen. Därefter följer hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen med 9,5%.
Det gångna året har präglats av en frånvarobild som inneburit nya utmaningar avseende bemanning eftersom
behovet av vikarier svängt kraftigt. Nämnden har inom vissa verksamheter förstärkt bemanningen med
månadsanställningar för att ha en beredskap för frånvaro på grund av Covid-19 samtidigt som det periodvis varit
svårt att rekrytera. Det finns med andra ord ett antal nya parametrar som påverkat utfallet.
Avdelning LSS-bostäder genererar högst andel timavlönade timmar (16,7%) – en större ökning har skett under hösten
och även jämfört med föregående år. För stöd, hälsa och daglig verksamhet är resultatet 13,0% – en ökning från
föregående år och även här ses en ökning under hösten. Myndighet och socialpsykiatri (11,0%) visar på en minskning
från föregående år.
Förflyttning i HME (medarbetarenkät)
med analys av resultat utifrån kön och
könsidentitet- och uttryck

78,7

79,7

Enligt planering

Avstämning
Det totala HME-värdet för förvaltningen 2020 är 78,7, en positiv förflyttning med 0,5 jämfört med 2019. Önskat utfall
för 2022 är 79,7, årets utfall är därför enligt plan. För samtliga svarsgrupper, som i enkäten delas in i kvinnor, män och
annat, har indexvärdet ökat något jämfört med 2019. Indexvärdet för svarsgruppen annat har ökat med 2,5 sedan
2019, dock är det fortfarande stor skillnad mellan svarsgruppen annat (65,9) och kvinnor (79,4) respektive män
(77,9).
Frågorna som ställs inom HME-enkäten delas in i tre index: motivation, ledarskap och styrning. Kvinnor har högst
index i samtliga områden, dock har skillnaden mellan kvinnor och män minskat till följd av att resultatet för män har
gjort en positiv förflyttning. Svarsgruppen annat har genomgående lägre resultat än kvinnor och män.
För index motivation ses ungefär samma resultat totalt samt för kvinnor och män 2019 och 2020, medan indexvärdet
för gruppen annat har ökat från 61,4 till 69,5. Även om resultatet ökat, kvarstår skillnader mellan denna svarsgrupp
och resultatet för kvinnor respektive män.
Indexvärdet för ledarskap har ökat något totalt och för både kvinnor och män, medan har det har minskat för
svarsgruppen annat. Den största ökningen har skett bland män, från 77,4 år 2019 till 80,1 2020. Skillnaderna mellan
kvinnor och män har jämnats ut genom denna förflyttning. För svarsgruppen annat har indexvärdet mellan åren
sjunkit från 62,4 till 59,0. Det är också inom detta index där störst skillnad mellan grupperna kan ses, där upplevelsen
av ledarskap är markant sämre för svarsgruppen annat jämfört med kvinnors och mäns upplevelse.
För index styrning ses en liten ökning totalt samt för kvinnor och män 2019 och 2020, och en något större ökning för
svarsgruppen annat från 66,4 år 2019 till 69,1 2020. Dock är skillnaden i indexvärde mellan gruppen annat och kvinnor
respektive män fortsatt stor.
Förflyttning i resultat avseende
upplevelse av diskriminering och
trakasserier i medarbetarenkät (HME)
med analys utifrån kön och
könsidentitet- och uttryck

Ej uppnådd

Negativ avvikelse

Avstämning
Upplevelsen av diskriminering har ökat något jämfört med 2019, upplevelsen av trakasserier är oförändrad och
upplevelsen av sexuella trakasserier har minskat. Eftersom bedömningsgrunden är att det totala resultatet ska ha
förbättrats för samtliga tre frågeställningar för att vara uppnådd eller två av tre för att vara delvis uppnådd, bedöms
indikatorn vara ej uppnådd för 2020.
Upplevelsen av diskriminering har totalt sett ökat från 3 till 4% jämfört med 2019. För kvinnor är resultatet oförändrat
medan det har skett en ökning för män från 3,6 till 5,2%. Även i svarsgruppen annat har det skett en ökning, från 12,1%
till 12,8%. Även om det skett en större ökning mellan åren för män är det i gruppen annat som den största
upplevelsen av diskriminering finns. Liksom föregående år är det diskrimineringsgrunderna ålder, etnisk tillhörighet
och kön som är vanligast förekommande. Ålder är den vanligast angivna diskrimineringsgrunden, där andelen har
ökat markant jämfört med 2019, från 25% till 45%. Det går inte att utläsa om det är specifika åldersgrupper som
upplever sig diskriminerade.
Upplevelsen av trakasserier är totalt sett oförändrad jämfört med föregående år, 6%. För kvinnor och svarsgruppen
annat har det skett en ökning med cirka 1 procentenhet jämfört med 2019, medan resultatet för män har minskat
med 1,3 procentenheter. Upplevelsen av trakasserier är störst inom svarsgruppen annat, 13,2%, jämfört med kvinnor
6,5% och män 4,9%. Även inom trakasserier är ålder, etnisk tillhörighet och kön de grunder som angivits i högst
utsträckning och där det även skett en ökning inom respektive grund.
Upplevelsen av sexuella trakasserier har minskat jämfört med 2019, både totalt sett och för samtliga svarsgrupper.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

Det totala resultatet har minskat från 2% till 1%, och inom de olika svarsgrupperna är minskningen mellan 0,4 - 0,8
procentenheter. Den största minskningen har skett bland män, även om skillnaderna mellan svarsgrupperna är små.
Liksom för övriga två frågeställningar är upplevelsen av sexuella trakasserier störst inom svarsgruppen annat, 2,6%
jämfört med kvinnor 1,2% och män 0,6%.
Sjukfrånvaro

9,2%

6%

Negativ avvikelse

Avstämning
Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen för helår 2020 var 9,2% av total arbetad tid (kvinnor 9,7% och män 7,8%).
Målsättningen är att sjukfrånvaron ska vara högst 6% år 2022. 2019 var den totala sjukfrånvaron 7,5%, således kan en
negativ utveckling noteras med 1,7 procentenheter. Den långa sjukfrånvaron (mer än 90 dagar) ligger på 3,2% och
den korta (1-14 dagar) ligger på 3,7%.
Avdelning LSS-bostäder har den högsta sjukfrånvaron inom förvaltningen (10,6%). Avdelning myndighet och
socialpsykiatri har 8,5% och avdelning stöd hälsa och daglig verksamhet 9,3%.
Högst frånvaro noteras inom yrkeskategorierna stödassistent och aktivitetsledare. I majoriteten av
yrkeskategorierna har kvinnor högre sjukfrånvaro än män.
Kategori

Totalt %

Kvinnor %

Män %

Aktivitetsledare

12,4

12,3

12,5

Arbetsterapeut

8,5

8,8

För litet urval.

Biståndshandläggare

3,2

3,4

För litet urval.

Omsorgspedagog

6,8

7,4

5,1

Personlig assistent HÖK

8,9

9,9

5,1

Sektionschef

2,7

3,1

1,0

Sjuksköterska

7,8

8,4

För litet urval.

Stödassistent LSS

13,3

13,7

12,3

Stödassistent natt LSS

7,2

7,9

5,7

Stödpedagog LSS

9,8

9,9

9,2

Stödpedagog natt LSS

8,2

12

3,2

Undersköterska

8,3

9

För litet urval.

Vårdbiträde dag

7,5

8,2

6,5

Vårdbiträde natt

4,2

8,5

1,8

Andel resurser som används till
förebyggande insatser i förhållande till
förvaltningens totala kostnader för
företagshälsovård

64%

45%

Positiv avvikelse

Avstämning
Att identifiera första signalen om ohälsa och kunna agera med rätt insatser i ett tidigt skede bidrar till ökad
frisknärvaro och produktivitet. Det är därför viktigt att företagshälsovården används inte bara till efterhjälpande
insatser utan även förebyggande.
Under 2020 var 64% av förvaltningens köpta tjänster via företagshälsovården i förebyggande syfte (1,8 Mkr). Det
innebär att förvaltningen har nått målvärdet, vilket är en positiv utveckling.
2019 var 40% av de köpta tjänsterna förebyggande (1,3 Mkr). Förvaltningen kommer fortsätta lyfta vikten av
förebyggande insatser i det hälsofrämjande arbetet.
Tjänsterna som ökat mest är chefsstöd förebyggande organisation och stödsamtal förebyggande individ.
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Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Nämnden har under året kunnat säkra bemanningen i verksamheterna genom förstärkt bemanning. Detta
har troligtvis haft viss inverkan på kvaliteten i verksamheterna då det funnits behov av att ta in nya
medarbetare fort och ibland med kort introduktion. Rekryteringsteamet, som bildades med anledning av
coronapandemin, har bidragit till en mer sammanhållen rekrytering. Teamet har även tagit fram förslag på
förbättringar såsom behovsanalyser inför kravprofiler, vilket kommer vara till nytta inför framtida
rekryteringar. Trots det stora behovet av personal har många av de nyrekryterade haft relevant kompetens,
vilket kan förklaras av den ökade arbetslösheten i samhället. Pandemin kan även vara en anledning till den
positiva trend i minskad personalomsättning som kan ses i de yrkeskategorier som varit svårrekryterade.
På grund av coronapandemin har många fysiska utbildningar och nätverk ställts in under året och
verksamheterna har istället fokuserat på erfarenhetsutbyte internt och digitala utbildningar. Fördelar med
erfarenhetsutbyten och kollegial dialog är att samarbeten med andra verksamheter stärks och att
kunskapen bland medarbetarna ökar till en låg ekonomisk kostnad. Det samlade utbudet av digitala
föreläsningar har ökat vilket är en positiv konsekvens av pandemin. En omprioritering har även skett av
vilka utbildningar som ska genomföras. Under året har arbetet med att stärka kompetensen kring basal
hygien prioriterats i samtliga verksamheter med ett bra resultat, vilket visar på effekterna av tydliga
prioriteringar, att arbeta kraftfullt inom ett område och följa upp kontinuerligt. En reflektion kring antalet
inställda fysiska utbildningar är dock att det inte är hållbart på sikt då det riskerar att försämra kvaliteten i
verksamheten. Andra satsningar som pågått är arbete med kompetenstrappa, kompetensutvecklingsplaner,
arbetslagsutveckling samt verksamhetsnära kompetensinventering och fortbildning. Det långsiktiga arbetet
behöver följas upp mer kontinuerligt för att effekter tydligare ska kunna utläsas. Specifika områden där det
pågår insatser för att höja kompetensen är återhämtningsinriktat arbets- och förhållningssätt samt
normmedvetenhet. ESF-projektet HÅPP (hållbar plattform för kompetensutveckling) bedrivs inom LSSbostäder och integrerar nytänkande metoder för arbetsplatslärande med normkritiska perspektiv med
fokus på delaktighet och omsättning i vardagen. Projektet har bland annat tagit fram utbildningar som ska
bidra till ökad kunskap och kompetens för att möjliggöra god lärmiljö som möter alla medarbetares olika
behov av inlärning samt för att skapa inkludering och tillgänglighet på arbetsplatserna. Projektet är en
viktig del i arbetet med normmedvetenhet och kompetensutveckling, men har också haft utmaningar i
form av bristande förankring och prioritering.
Under hösten har arbete pågått för att sammanställa ett nytt, mer helhetsomfattande
introduktionsprogram för sektionschefer. Introduktionsmaterial som finns för biståndshandläggare,
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt för personal som arbetar med barn och unga ska
också ses över och utvecklas. Inom praktiksamordningen finns behov av att få struktur och bättre system
kring hur prioritering ska ske, framförallt i små verksamheter, så att verksamheten kan säkerställa ett gott
mottagande och en meningsfull praktik som leder till att praktikanter vill komma tillbaka som arbetskraft.
Samverkansforum inom ramen för hälso- och sjukvårdsavtalet har tillsatt ett demensutskott där
förvaltningen deltar. Det behövs en ökad kompetens inom verksamheterna kring demensvård för att ge en
god omvårdnad och kunna leva upp till Strategi för demensvård i Malmö stad 2019–2022. Arbetet är angeläget
då den demografiska utvecklingen medför att antalet äldre med demenssjukdom i behov av stöd ökar.
Samarbete har redan påbörjats med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och minneskliniken inom
Region Skåne för planering av gemensamma utbildningar och övriga kompetenshöjande insatser.
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Indikator
Personalomsättning stödassistenter med
kvalitativ analys kopplad till index
motivation (HME)

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

7,5%

8%

Positiv avvikelse

Avstämning
Stödassistenter (dag och natt) är den största yrkeskategorin i nämnden och utgör cirka 40% av nämndens
medarbetare. Personalomsättningen inom yrkeskategorin var i oktober 2019 9,8% (kvinnor 9,8% och män 9,8%) och är
i oktober 2020 7,5% (kvinnor 7,5% och män 7,5%). 8% är önskat målvärde för personalomsättningen år 2022.
Stödassistenters index inom motivation var 76 år 2019 och 75 år 2020, att jämföra med förvaltningens
motivationsindex som är 77 både 2019 och 2020.
2019

2020

Skillnad

76

75

-1

Personalomsättning
(totalt %)

9,8

7,5

-2,3

Personalomsättning
(kvinnor %)

9,8

7,5

-2,3

Personalomsättning (män
%)

9,8

7,5

-2,3

Motivation

(Personalomsättning för jan-okt 2020 är hämtad i KOLL 2020-12-09.)
För personalkategorin stödassistenter så är skillnaden i motivation ringa medan personalomsättningen gått ner 2,3
procentenheter från 2019 till 2020. Några skillnader mellan kvinnor och män finns ej i detta avseende. Nedgången i
personalomsättning kan sannolikt förklaras med den ökade osäkerhet som uppstått på arbetsmarknaden 2020 till
följd av coronapandemin.
Sammantaget kan konstateras att det 2020 inte går att föra några resonemang kring korrelationen mellan
motivation och personalomsättning. Till följd av att coronapandemin sannolikt påverkat resultatet inom indikatorn
bedömer funktionsstödsnämnden att det inte går att säkerställa vilka delar av utfallet som beror på nämndens
insatser och vad som är effekter av pandemin.
Personalomsättning aktivitetsledare
med kvalitativ analys kopplad till index
motivation (HME)

6,2%

8%

Positiv avvikelse

Avstämning
Aktivitetsledare är en av de större yrkeskategorierna i nämnden. Personalomsättningen inom yrkeskategorin var i
oktober 2019 9,5% (kvinnor 10% och män 8%) och i oktober 2020 6,2% (kvinnor 5,9% och män 6,9%). 8 % är önskat
målvärde för personalomsättningen år 2022.
Aktivitetsledares index inom motivation var 78 år 2019 och är 78 även år 2020 att jämföras med förvaltningens
motivationsindex som är 77 för både 2019 och 2020.
2019

2020

Skillnad

Motivation

78

78

0

Personalomsättning
(totalt %)

9,5

6,2

-3,3

Personalomsättning
(kvinnor %)

10

5,9

-4,9

8

6,9

-2,1

Personalomsättning (män
%)

(Personalomsättning för jan-okt 2020 är hämtad i KOLL 2020-12-09.)
Aktivitetsledare har samma motivation såväl 2019 som 2020. Även här ses en väsentlig minskning av
personalomsättningen med 3,3 procentenheter. För kvinnor är minskningen större (4,9 procentenheter) medan den

Årsanalys 2020, Funktionsstödsnämnden

15(35)

Indikator

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

för män är något mindre (2,1 procentenheter).
Sammantaget kan konstateras att det 2020 inte går att föra några resonemang kring korrelationen mellan
motivation och personalomsättning. Till följd av att coronapandemin sannolikt påverkat resultatet inom indikatorn
bedömer funktionsstödsnämnden att det inte går att säkerställa vilka delar av utfallet som beror på nämndens
insatser och vad som är effekter av pandemin.
Personalomsättning stödpedagoger med
kvalitativ analys kopplad till index
motivation (HME)

8,6%

10%

Positiv avvikelse

Avstämning
Stödpedagog är en av de större yrkeskategorierna i nämnden. Personalomsättningen inom yrkeskategorin var i
oktober 2019 12,5% (kvinnor 12,5% och män 12,6%) och i oktober 2020 8,6% (kvinnor 8,5% och män 8,8%). 10% är önskat
målvärde för personalomsättningen år 2022.
Stödpedagogers index inom motivation var 73 år 2019 och är 71 år 2020 att jämföra med förvaltningens
motivationsindex som var 77 för både 2019 och 2020.
När det gäller gruppen stödpedagoger så finns en liten nedgång i motivation, från 73 till 71. Däremot är nedgången i
personalomsättning tydlig, -3,9 procentenheter, med en obetydlig skillnad mellan män och kvinnor.
2019

2020

Skillnad

73

71

-2

Personalomsättning
(totalt %)

12,5

8,6

-3,9

Personalomsättning
(kvinnor %)

12,5

8,5

-4

Personalomsättning (män
%)

12,6

8,8

-3,8

Motivation

(Personalomsättning för jan-okt 2020 är hämtad i KOLL 2020-12-09.)
Sammantaget kan konstateras att det 2020 inte går att föra några resonemang kring korrelationen mellan
motivation och personalomsättning. Till följd av att coronapandemin sannolikt påverkat resultatet inom indikatorn
bedömer funktionsstödsnämnden att det inte går att säkerställa vilka delar av utfallet som beror på nämndens
insatser och vad som är effekter av pandemin.
Personalomsättning
biståndshandläggare med kvalitativ
analys kopplad till index motivation

7,7%

8%

Positiv avvikelse

Avstämning
Biståndshandläggare är en yrkeskategori där personalomsättningen periodvis varit hög. Personalomsättningen inom
yrkeskategorin var i oktober 2019 8,6% (kvinnor 10,3% och män 0%) och i oktober 2020 7,7% (kvinnor 6,9% och män
11,9%). 8% är önskat målvärde för personalomsättningen år 2022.
Biståndshandläggares index inom motivation var 69 år 2019 och är 76 år 2020 att jämföra med förvaltningens
motivationsindex som var 77 för både 2019 och 2020.
2019

2020

Skillnad

Motivation

69

76

7

Personalomsättning
(totalt %)

8,6

7,7

-0,9

Personalomsättning
(kvinnor %)

10,3

6,9

-3,4

0

11,9

11,9

Personalomsättning (män
%)

(Personalomsättning för jan-okt 2020 är hämtad i KOLL 2020-12-09.)
Gruppen biståndshandläggare utmärker sig genom att ha en väsentlig ökning av motivationen.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

Personalomsättningen har i jämförelse med andra yrkeskategorier endast sjunkit marginellt (-0,9 procentenheter).
Då andelen män i gruppen är liten får förändringar stort utslag i statistiken.
Sammantaget kan konstateras att det 2020 inte går att föra några resonemang kring korrelationen mellan
motivation och personalomsättning. Till följd av att coronapandemin sannolikt påverkat resultatet inom indikatorn
bedömer funktionsstödsnämnden att det inte går att säkerställa vilka delar av utfallet som beror på nämndens
insatser och vad som är effekter av pandemin.
Andel timmar utförda av externa
bemanningssjuksköterskor i förhållande
till totalt antal arbetade timmar utförda
av sjuksköterskor

35%

20%

Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
Andelen timmar utförda av externa sjuksköterskor i förhållande till samtliga sjuksköterskor var 35% för perioden
januari - december 2020. Trots att andelen timmar har minskat jämfört med 2019, då resultatet var 47%, möter inte
utfallet den planerade målsättningen. Det kan delvis härledas till nuvarande pandemi. Önskat utfall för 2022 är 20%.

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
Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet mot kommunfullmäktigemålet går till stor del enligt plan, dock har flera indikatorer inte kunnat
följas upp under året med anledning av coronapandemin. Det gäller främst de indikatorer som följs upp
genom brukarundersökningar, som inte genomförts på grund av rådande situation. Effekten av detta blir
att upplevelsen av service och bemötande i nämndens verksamheter inte har kunnat följas som planerat
för året.
Arbetet med implementering av den pedagogiska strukturen inom LSS-bostäder har gått fortare än
planerat, och nu har cirka 70 verksamheter börjat arbeta utifrån den. Vid mandatperiodens slut ska
samtliga LSS-bostäder arbeta enligt strukturen, vilken ska leda till en likvärdig service för alla brukare
genom att arbetssätt, roller och ansvar i verksamheterna blir tydligare. Vidare fortgår det
återhämtningsinriktade arbetssättet inom socialpsykiatrin, även om implementerings- och tidplanen
förskjutits något på grund av covid-19. Effekten förväntas bli en ökad upplevelse av egenmakt för den
som får stöd, vilket är centralt för en god service. Fler verksamheter än planerat har påbörjat hbtqicertifiering, vilket är ett viktigt förändringsarbete för en mer inkluderande miljö och ett likvärdigt
bemötande.
Arbetet med anhörigstöd har påverkats av pandemin, som bland annat medfört att anhöriggrupper
anordnats digitalt vilket möjliggjort ett fortsatt stöd. Information om stödmöjligheter och
kontaktinformation för anhöriga inom olika målgrupper har skickats ut till Malmös hushåll där
återkopplingen varit stor, framför allt i gruppen anhöriga till personer med psykisk ohälsa, vilket indikerar
att det finns ett stort behov av att få tillgång till denna information.
Viktiga steg i det digitala arbetet har tagits under året. Utbyggnaden av wifi i LSS-boendena är klar
avseende Malmö stads nät, som personalen kan använda i sitt arbete med brukare. Hälso- och
sjukvårdsorganisationen har börjat införa digitala signeringslistor, där upplevelsen bland medarbetare och
chefer hittills varit positiv. Införandet är en teknisk framgång som ger god effekt för brukare och
planering finns för införande i samtliga verksamheter. Arbetet med digitala ansökningar av insatser inom
LSS och SoL pågår och ett underlag för e-tjänst har tagits fram. Under året har dock svårigheter uppstått
gällande sekretess som ännu inte är lösta, men arbetet fortsätter under 2021. Uppföljning av befintliga
beslut har påverkats av coronapandemin utifrån restriktioner för hembesök och risk för smittspridning.
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Dock har alternativa lösningar i form av digitala möten, telefonmöten och att brukare kommit till
nämndens större lokaler på Fänriksgatan möjliggjort att viss uppföljning ändå kunnat genomföras, även
om det inte skett i önskad och planerad omfattning.
Tillgängligheten i digitala kanaler, webb och dokument har fortsatt utvecklats, vilket gör det lättare för
Malmöbor att förstå hur de kommer i kontakt med förvaltningen, vilka insatser som erbjuds och hur en
ansöker om dem. Förvaltningen deltar också i ett projekt tillsammans med Handiscover och Malmö Civic
Lab som syftar till att utveckla en användarvänlig tillgänglighetsapp som fokuserar på tillgänglighet i
stadsrummet. En viktig fråga framöver, kopplat både till digitalisering och coronapandemin, är
hanteringen av och risken för digitalt utanförskap för nämndens målgrupper samt eventuella effekter på
den psykiska hälsan med anledning av detta.
Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna har fört dialog med stadens förvaltningar,
brukarföreningar samt rådet för funktionshinderfrågor med syfte att öka medvetenheten och kunskapen
om tillgänglighet och funktionsrätt samt att inhämta information om befintliga tillgänglighetsbrister och
olika målgruppers behov kopplade till dessa områden. Utifrån att vissa utmaningar identifierats, som bland
annat bottnar i en otydlighet i mandat och det delade ansvar som finns för tillgänglighetsarbetet i staden,
har en dialog påbörjats gällande en för staden gemensam strategi för funktionsrätts- och
tillgänglighetsarbetet. Detta skulle kunna bidra till att stadens förvaltningar arbetar mer effektivt och aktivt
bland annat med att åtgärda befintliga tillgänglighetsbrister och att beakta funktionsrättsperspektivet tidigt
i olika processer.
Indikator
Upplevelse av bemötande och
kommunikation (brukarundersökning)

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

73,9%

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Förvaltningen beslutade att inte genomföra brukarundersökning 2020, då verksamheterna varit under stor
belastning till följd av covid-19 och då utförandet till stor del handlar om personliga möten vilket inte bedömdes
lämpligt i rådande situation. Indikatorn kan därför inte stämmas av under 2020.
Upplevelse av självbestämmande och
stöd (brukarundersökning)

77,7%

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Förvaltningen beslutade att inte genomföra brukarundersökning 2020, då verksamheterna varit under stor
belastning till följd av covid-19 och då utförandet till stor del handlar om personliga möten vilket inte bedömdes
lämpligt i rådande situation. Indikatorn kan därför inte stämmas av under 2020.
Jämlikhetsbedömning av resultat i
brukarundersökning utifrån kön och
ålder

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Förvaltningen beslutade att inte genomföra brukarundersökning 2020, då verksamheterna varit under stor
belastning till följd av covid-19 och då utförandet till stor del handlar om personliga möten vilket inte bedömdes
lämpligt i rådande situation. Indikatorn kan därför inte stämmas av under 2020.
Andel personer med aktuella
genomförandeplaner inom LSS-boende
respektive daglig verksamhet
(enhetsundersökning)

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Resultatet i indikatorn hämtas från Socialstyrelsens enhetsenkät som besvaras av sektionschefer inom LSS-boenden
och daglig verksamhet inom ramen för öppna jämförelser. Enkäten brukar genomföras årligen men Socialstyrelsen
beslutade i mars 2020 att inte genomföra enhetsundersökningen LSS 2020 med anledning av covid-19. Beslutet att
inte genomföra undersökningen tas med hänsyn till verksamheternas förutsättningar och behov att fokusera på sitt
grunduppdrag i det läge som har uppstått. Att genomförandeplaner finns och är aktuella följs löpande inom de olika
verksamheterna. Dock finns ingen samlad statistik för 2020 då den samlade statistiken baseras på resultatet från
enhetsundersökningen. Indikatorn kan därför inte stämmas av under 2020.
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Indikator
Andel digitala ansökningar avseende
insatser inom SoL och LSS

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

0%

80%

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Myndighetsenheten har under år 2019 - 2020 utvecklat ett underlag för ansökningar för insatser inom LSS samt SoL
för e-tjänst. Underlaget är färdigt men svårigheter har uppstått gällande sekretess inom e-tjänsten som lyfts inom
Malmö stad. Sekretessfrågan för e-tjänsten är ännu inte löst.
Antal verksamheter som under
mandatperioden påbörjat HBTQcertifiering

4

3

Positiv avvikelse

Avstämning
Under 2020 har fyra verksamheter påbörjat hbtqi-certifiering. Hbtqi-certifieringarna innefattar utbildning och
utvecklingsarbete som pågår i cirka fem månader. Processen resulterar i en handlingsplan för tre år framöver, vilket
också är den tiden som hbtqi-certifikatet gäller. Därefter sker en omcertifiering som kräver en uppdaterad
handlingsplan samt att nya anställda genomgår utbildning. Den dagliga verksamheten Tilia och personligt ombud har
genomgått samtliga utbildningstillfällen och håller nu på att slutföra sin handlingsplan som därefter ska godkännas
av RFSL. De två LSS-boendena som påbörjat certifieringen i år genomför det sista utbildningstillfället i januari 2021.
Därmed är det önskade utfallet för mandatperioden uppnått. Arbetet framöver kommer fokusera på att sprida
kunskap och erfarenheter från de certifierade verksamheterna till övriga förvaltningen.
Sedan tidigare har två verksamheter genomgått hbtqi-certifiering, LSS-boendena Påskliljegatan (personkrets 1 och 2)
som blev certifierade 2019 och Spångatan (personkrets 3) som blev klara med sin certifiering i mars 2020. Dessa
verksamheter arbetar nu efter sina handlingsplaner och de mål och insatser som de omfattar.

Redovisning av budgetuppdrag
Målområde - En god organisation
Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta
hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.
Avstämning
Uppföljning av uppdraget genomförs av kommunstyrelsen, men funktionsstödsnämnden gör här en uppföljning av
det interna arbete som pågått inom ramen för uppdraget. Uppdraget innefattar både ett brukar- och
medarbetarperspektiv och har en tydlig koppling till pågående arbete inom funktionsstödsnämnden, bland annat
inom ESF-projektet HÅPP, samt till närliggande uppdrag från kommunfullmäktige (KF) avseende hbtqia+.
Funktionsstödsnämnden har därför integrerat båda dessa KF-uppdrag i arbetet.
Under våren 2020 påbörjades ett arbete med framtagande av en struktur och riktning för arbetet med
normmedvetenhet inom funktionsstödsnämnden. Arbetet med normmedvetenhet, jämställdhet, jämlikhet och
inkludering har pågått sedan tidigare och i olika delar av organisationen, men har nu samlats och samordnas för att
kraftsamla framåt. Strukturen och riktningen är en långsiktig plan för vad, hur och när insatser ska genomföras och
omfattar hela förvaltningen. Arbetet genomförs av en arbetsgrupp som innefattar medarbetare från olika delar av
förvaltningen med uppdrag inom jämställdhet, antidiskriminering, barnrätt, sexuell hälsa och ESF-projektet HÅPP.
Strukturen bygger på tre huvudsakliga fokusområden, kompetensutvecklingskonceptet medveten inkludering,
hbtqia+ och integrering av normkritik i styrande och stödjande processer. Under 2021 kommer arbetet konkretiseras
ytterligare och planerade insatser inom respektive område påbörjas. Det långsiktiga målet med arbetet med
normmedvetenhet är att bidra till bättre kvalitet och likvärdighet i arbetet med förvaltningens målgrupper samt en
öppen och inkluderande arbetsmiljö och organisationskultur. Arbetet med normmedvetenhet dockar i arbetet inom
HÅPP, som tar fram en plattform för kompetensutveckling som sträcker sig från kunskapsinhämtning till
arbetsplatsnära implementering utifrån ett normkritiskt perspektiv. HÅPP avslutas under våren 2021 och
erfarenheterna och arbetssätten utifrån projektet kommer därefter tas tillvara i det normmedvetna arbetet.
Genom en tydlig struktur och riktning skapas också bättre förutsättningar för planering och uppföljning av arbetet.
Planering och uppföljning sker inom flera olika processer, där nämnden främst arbetat med integrering av jämlikhet,
jämställdhet och barnrätt i mål- och budgetprocessen. Detta sker genom planeringskommentarer och indikatorer,
men är ett fortsatt utvecklingsområde för uppföljning och analys.
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Budgetuppdrag

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska
lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.
Avstämning
Under 2020 har ett kommunövergripande arbete genomförts, under ledning av stadskontoret, kring hur samarbete i
syfte att minska lokalkostnader och använda befintliga ytor mer effektivt kan utvecklas i staden. Arbetet har primärt
skett inom en projektgrupp där funktionsstödsförvaltningen ej ingår. Förvaltningen är dock representerad i stadens
beredningsgrupp för strategisk lokalförsörjning som har varit referensgrupp i projektet. Ett förslag till
återrapportering är nu färdigställd och planeras hanteras av kommunfullmäktige i februari 2021. Rapporten
identifierar ett par områden där det finns potential att förstärka och utveckla samarbetet för att uppnå effektivare
lokalnyttjande och därmed minska lokalkostnader.
Under året har nämndens samarbete med servicenämnden utökats. Regelbundna träffar mellan förvaltningarna har
under året genomförts för att kunna få en bättre samsyn och på så sätt effektivisera driftskostnaderna. Detta genom
att gemensamt avgöra var insatserna behövs bäst och på ett effektivt sätt följa upp de åtgärder som påbörjats.
Utöver det så har ett samarbete med stadsfastigheters projektavdelning påbörjats i syfte att se över kostnader och
tidsåtgång i samband med nybyggnation.
En processbeskrivning vid ledig bostad med särskild service enligt 9§9 LSS har tagits fram där ansvarsfördelningen
har tydliggjorts för att kunna skynda på processen med att få lediga lägenheter uthyrningsbara igen.
Förvaltningen har genomfört en genomlysning av de lokaler som nämnden hyr och dess nyttjande och funnit att i
dagsläget nyttjas lokalerna, i stort, på ett effektivt sätt. Utöver det ständiga förbättringsarbetet med att ha effektiva
och ändamålsenliga lokaler och en snabb omsättning av lediga lägenheter framkom vissa effektiviseringsförslag.
Förslagen bestod bland annat av att samlokalisera två av korttidsverksamheterna, att vissa mindre dagliga
verksamheter skulle vara möjliga att samlokalisera samt att två stödboenden med fördel hade kunnat
samlokaliserats. Det framkom också av genomlysningen att lokalerna ligger nära maxkapacitet i många
verksamheter och att det är svårt att ta in fler brukare i befintligt bestånd. Nämndens målgrupp och uppdrag gör att
samutnyttjande av lokaler med andra nämnder i de flesta fall är svåra.
Däremot har samarbetet inom det sociala klustret under året intensifierats och förvaltningarna har påbörjat ett
arbete för att hitta samarbeten mellan de tre förvaltningarna som ger kvalitetsmässiga eller ekonomiska effekter.
Detta arbete kommer fortsätta under 2021.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska
onödig administration.
Avstämning
Under ledning av stadskontoret har en arbetsgrupp med representanter från stadens förvaltningar arbetat kring
effektiv administration. En effektiv administration ska bidra till att skapa utrymme för mer värdeskapande
arbetsuppgifter och därigenom bättre verksamhet. I dialog har områden som förväntas ge störst effekt på målet
identifierats och prioriterats. Samtidigt har redan pågående effektiviseringsarbete i staden synkroniserats med
arbetet i detta uppdrag. I arbetet har fokus varit inom tre områden:
Bättre systemstöd: Vissa gemensamma IT-stöd bedöms kunna samordnas. En kartläggning över vilka system som i
nuläget används i de olika stödfunktionernas processer (HR, ekonomi, kvalitet, kommunikation) har genomförts och
ett bör-läge, där systemfloran effektiviseras, har tagits fram.
Central samordning: I en nulägesbeskrivning har behov av insatser för en effektivare central samordning av
gemensamma processer och kommunövergripande styrning identifierats utifrån förvaltningarnas perspektiv. Syftet
är att möjliggöra ökat fokus på förvaltningarnas grunduppdrag.
Effektivare fakturahantering: Inom området effektivare fakturahantering, främst internfakturering, har
utgångspunkten främst varit att fokusera på den ekonomiska modellen med intern försäljning som genererar interna
fakturor inom staden och mellan förvaltningar. Syftet är att ta fram ett samlat underlag över förvaltningarnas
erfarenheter och upplevelser av modellen ur administrativ synvinkel.
Resultat inom respektive område ska överlämnas till processägare/ansvariga för vidare bedömning och hantering.
Utöver detta har ytterligare förslag kring effektivare administration identifierats och behandlats inom Malmö stads
stödfunktionsprogram.
Samtidigt har arbetet med att använda tilldelade resurser optimalt inom funktionsstödsnämnden fortsatt för att
säkerställa en långsiktig social hållbar utveckling. Processer och arbetssätt ses kontinuerligt över för att uppnå en
effektiv administration med målet att stödja en god kvalitet hos nämndens målgrupp.
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Budgetuppdrag

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en
åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och
skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.
Avstämning
Handlingsplan för digitalisering utgår ifrån Det digitala Malmö och utgör ett stöd för förvaltningens arbete med att
främja digitalisering och utveckling av välfärdsteknologi inom förvaltningens ansvarsområde.
Exempel på utvecklingsarbete som bedrivits under året:
Projektet Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser har nu gått över i en införandefas. Projektet syftar till att
öka patientsäkerheten i läkemedelshanteringen och säkra så att patienterna erhåller ordinerade insatser på korrekt
sätt genom ett säkert utförande och hantering av delegerade insatser genom att ersätta besvärlig
pappersadministration med en mobil och digital lösning. Införandet av digital signering kommer att ske succesivt
inom förvaltningen under 2021 och har hittills fått mycket positiv respons i de verksamheter där det har införts.
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.

Avstämning nämndsmål
Funktionsstödsnämnden ska aktivt arbeta för att öka samordningen av vård- och stödinsatser
för personer med psykisk funktionsnedsättning
Trend
Enligt planering
Avstämning
Nämnden arbetar aktivt för att möjliggöra en sammanhållen vård- och stödprocess för personer med
psykisk funktionsnedsättning. En del i arbetet är det pågående FINSAM-projektet Integrerat FACT-team
mellan Malmö stad och Region Skåne. FACT-modellen (Flexible Assertive Community Treatment)
innebär att vård- och stödåtgärder samordnas på ett strukturerat sätt i ett återhämtningsinriktat team med
hög krisberedskap. Insatserna utförs till stor del i deltagarnas egna hem eller vardagsmiljö och stödet
förebygger bland annat social nedgång och/eller inläggning inom heldygnsvård. En framgångsfaktor har
varit gemensam rekrytering av processledare med stort förtroende och mandat från båda organisationerna.
Svensk lagstiftning kring sekretess är en utmaning då det krävs samtycke från deltagaren för att få ett
sammanhållet stöd. Vidare är olika avgiftssystem en utmaning då insatserna boendestöd och IPS
(Individual Placement and Support) inte är avgiftsbelagda, medan Regions Skånes samtliga besök är det.
Kulturella skillnader hos målgruppen när det gäller hur medicinsk behandling, terapeutisk behandling samt
hur socialpsykiatriskt stöd värderas utmanar också. Genom enkäter till brukarna har verksamheten fått
bekräftelse på att arbetet gett positiva effekter som till exempel snabbare och bättre vård. Tanken är att
utveckla samma arbetssätt som i FACT för brukare med neuropsykiatriska diagnoser tillsammans med
allmänpsykiatrin.
Region Skåne har anordnat uppstartsmöte för ett "Återhämtningshus" där funktionsstödsförvaltningen
medverkade. Planen är att återhämtningshuset ska inrymma kriscentrum och långsiktigt stöd med platser
för så kallad självinläggning. Huset ska stödja alla faser i återhämtning och drivas av professioner med
egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Arbetet har pausats då annat arbete varit mer prioriterat för Region
Skåne. Förvaltningen är även representerad i Samverkansforum för psykisk hälsa tillsammans med
arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF), Region Skånes verksamhetsområden inom psykiatrin,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Förvaltningen och ASF bereder gemensamt verksamhets-/utvecklingsfrågor avseende socialpsykiatrins
målgrupp. Den gemensamma styrgruppen för socialpsykiatri hanterar bland annat den
gränsdragningsproblematik som finns mellan förvaltningarna exempelvis när det gäller hur personer med
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samsjuklighet tillförsäkras sammanhållet stöd, vård och behandling.
Under hösten har ett projekt initierats för att prova och vidareutveckla en process för samverkan gällande
personer i hemlöshet med psykisk funktionsnedsättning eller samsjuklighet. Målet är att modellen även ska
kunna appliceras i samverkan kring andra målgrupper som har behov av insatser från mer än en
förvaltning. Samarbetet har medfört en ökad kunskap och insikt om varandras förvaltningar och arbete.
En utvärdering av projektet kommer att ske under våren 2021.
Sammantaget bedömer nämnden att samordningen har ökat och att arbetet går enligt plan.
Funktionsstödsnämnden ska aktivt arbeta för att öka samordningen av insatser avseende
personer med missbruksproblematik
Trend
Enligt planering
Avstämning
Nämndens verksamheter ger insatser till personer med misstänkt eller känt missbruk/beroende och
arbetar utifrån det aktivt i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och beroendecentrum
Malmö, då det är de som ansvarar för vård och behandling till personer med missbruk.
Samverkansforumet spelar en viktig roll för att kunna fånga upp personer med dubbeldiagnoser och
missbruksproblematik. En del i det gemensamma arbetet är revideringen av Lokal överenskommelse om
samverkan gällande samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad avseende personer med missbruk och
beroendeproblematik vilken bedöms behöva bli mer konkret, exempelvis genom tillägg av arbetsprocesser.
Under året har insatser gjorts för att kartlägga, inventera och analysera arbetet i förvaltningen riktat till
personer med missbruksproblematik. Inom ramen för detta har en förvaltningsgemensam rutin tagits fram
och implementerats i flertalet av verksamheterna. Upplevelsen är att kunskapen har ökat kring
missbruksproblematik samtidigt som behov upptäckts som inte inryms i rutinen. En missbrukssamordnare
som ska arbeta förvaltningsövergripande anställdes därför för att arbeta vidare med dessa områden.
Samordnaren har genomfört en enkät riktad till medarbetare för att få ytterligare kunskap om behov inom
missbruksområdet och hur dessa på bästa sätt kan mötas. Utifrån arbetet under året och resultaten av det
ska en handlingsplan tas fram för det fortsatta arbetet.
Under hösten har även ett projektarbete bedrivits mellan myndighetens socialpsykiatrisektion och
arbetsmarknads- och socialförvaltningen med uppdrag att prova och vidareutveckla en
arbetsmodell/arbetsprocess för samverkan mellan ASF och FSF gällande personer i hemlöshet med
psykisk funktionsnedsättning eller samsjuklighet där personer med missbruk ingår. Projektet redovisas mer
utförligt under målet avseende samordning kopplat till psykisk funktionsnedsättning.
Det är svårbedömt om det skett en ökad samordning inom ramen för målet, men insatserna som gjorts
under året förväntas bidra till detta framöver. Arbetet bedöms därför gå enligt plan.
Funktionsstödsnämnden ska öka tillgången till sociala arenor och aktiviteter för att främja social
samvaro och delaktighet och minska social isolering och ohälsa
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Arbetet inom målet har inte kunnat genomföras helt enligt planering till följd av coronapandemin, då flera
aktiviteter ställts in i kombination med råd om social distansering och då flertalet brukare tillhör riskgrupp.
Däremot har verksamheterna arbetat aktivt och kreativt för att hitta lösningar för att skapa social samvaro
och främja hälsa under rådande förutsättningar. Till följd av detta bedöms bidraget till målet både ha
positiva och negativa avvikelser. Tillgången till sociala arenor och möjligheten till social delaktighet
bedöms ha minskat inom vissa områden men ökat inom andra.
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Mer fokus i arbetet med målet har varit på utomhusaktiviteter och digitala lösningar och många aktiviteter
har också genomförts individuellt istället för i grupp. Verksamheterna har också tillämpat ett förändrat
arbetssätt för att motivera till deltagande, exempelvis med mer fokus på aktiviteter i hemmet och dess
närområde.
Mötesplatserna Nydala och Vänkretsen har ett viktigt uppdrag för att främja psykisk hälsa. Under våren
och sommaren har verksamheterna endast haft öppet för aktiviteter utomhus. Mötesplatserna har erbjudit
innehållsrika utomhusaktiviteter med allt från miljöquiz kopplat till nämndens mål till schackturnering,
grillning och fika. I oktober öppnade mötesplatserna upp för begränsade inomhusaktiviteter. Samtidigt
erbjuds fortsatt utomhusaktiviteter för de som inte vill eller har möjlighet att komma in på mötesplatsen.
Flera av besökarna har återkommit regelbundet till mötesplatserna.
Den digitala kompetensen har ökat både hos brukare och medarbetare vilket öppnat upp för andra
möjligheter till social samvaro. Teknikcoacherna har varit en viktig funktion för att stötta brukare i att få
tillgång till social samvaro. Den digitala portalen aktivitetskatalogen lanserades i mars och har tagits fram i
samverkan med idéburna organisationer. Målgruppen är Malmöbor med erfarenhet av psykisk ohälsa som
söker aktiviteter. Sedan lanseringen har ett aktivt arbete skett med att undersöka och informera om vilka
kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds under coronapandemin. Det pågår ett arbete med att utöka de
tekniska tillgänglighetsfunktionerna i katalogen för att göra det så enkelt som möjligt för målgruppen att ta
del av informationen.
Sysselsättningsverksamheten Handkraft har utökat lokalytan med ytterligare verkstäder för att tillgodose
behovet av sysselsättning. Deltagarantalet fluktuerar och anpassningar har skett för att minimera
smittspridning genom färre antal deltagare i verkstäderna och genom att minimera fysiska möten mellan
de som arbetar i de olika verkstäderna.
Andra insatser som sker inom ramen för målet syftar till att stärka samverkan med den idéburna sektorn,
exempelvis är ett samarbete inlett med föreningen FIFH, Föreningen idrott för handikappade. Arbete har
också skett med att förtydliga tillgängligheten i stadens evenemangskalender samt med att information
kring Malmönyckeln har gjorts lättläst för att fler ska kunna ta del av informationen på ett mer anpassat
och tillgängligt sätt. Ett samarbete med kulturförvaltningen, konsthallen och MKB kommer under 2021
mynna ut i en större konstnärlig satsning inom daglig verksamhet som skapar förutsättningar för personer
med funktionsnedsättning att utöva konstnärliga uttryck under handledning av yrkesverksamma
konstnärer.
Funktionsstödsnämnden ska öka patientsäkerheten och arbeta förebyggande för en jämlik hälsa
Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet under året har skett både utifrån ett helhetsperspektiv genom utvecklingsarbetet Hälsofrämjande
inspiration för en jämlik hälsa och genom hälsofrämjande insatser i olika verksamheter. En genomförd
inventering har synliggjort nuläge och utvecklingsbehov och nästa steg är att ta fram en plan för konkreta
insatser. För att öka patientsäkerheten och för att skapa en helhetssyn kring brukaren arbetar nämnden
med att införa HS-verksamhetsteam (hälso- och sjukvård). I vissa verksamheter har teamen en kontinuitet
och det finns utrymme att samverka kring viktiga frågor medan arbetet behöver utvecklas i andra team.
Detta kan bland annat bero på att legitimerad personal har behövt prioritera om i och med
arbetsbelastning till följd av coronapandemin. Det teambaserade arbetssättet kommer att vara en central
del i Nära vård framöver. Omställningen till Nära vård inom svensk hälso- och sjukvård syftar till att
skapa en mer personcentrerad nära vård som möter patientens behov på ett bättre sätt.
Samarbete har även upprättats mellan HS-verksamheten och boendestödet. Inom boendestödet avbokade
många brukare under våren och sommaren fysiska besök med hänvisning till risk för smitta. Utifrån detta
har vissa insatser skett digitalt eller på ett förändrat sätt.
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Under hösten har fler brukare åter igen valt att ta emot fysiska besök. Inom ramen för handlingsplan
psykisk hälsa har samarbetet utökats med Friskvårdsklubben som möjliggör fler uteaktiviteter för
målgruppen i egen regi och i samarbete med Friluftsfrämjandet. Insatserna bedöms vara än mer viktiga i
nuvarande situation som ett led i att främja psykisk hälsa. Nämnden samarbetar med Region Skåne i
många områden, vilket generellt sett fungerar bra både när det gäller överenskommelser och avtal. Dock
är det svårare att etablera ett mer stabilt samarbete med psykiatrin, vilket Region Skåne menar beror på en
resursbrist från deras sida.
Nämndens hälso- och sjukvårdsorganisation arbetar med kunskapshöjande insatser för att öka
patientsäkerheten. Fokus i nuläget är att öka kunskapen inom basal omvårdnad och
läkemedelsadministrering i de verksamheter där ett behov finns identifierat genom bland annat
rapporterade avvikelser. En utbildningsinsats var planerad gällande det kommunala hälso- och
sjukvårdsansvaret riktad till enhetschefer men har ställts in på grund av coronapandemin. En kartläggning
av förvaltningens fallavvikelser har genomförts som visar att det behövs ett mer aktivt arbete för att
förebygga och minska antalet fall och för att minska utredningstiden. Arbetet kommer att fortsätta under
2021.
Barns delaktighet i insatser och i beslut som rör dem ska öka och stödet till anhöriga ska stärkas
för att möjliggöra trygghet för familjen
Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet inom målområdet bedöms gå enligt plan och det har skett en positiv utveckling under året för
både barn och anhöriga utifrån arbetet som genomförts. Barnrättsarbetet inom nämndens
myndighetsutövning har förstärkts med stöd av två handläggare som på halvtid arbetar med att utveckla
och implementera förbättringsidéer. Granskningen av barnutredningar som görs regelbundet visar att det
jämfört med föregående år har skett en positiv utveckling både i förhållande till andelen barn som kommit
till tals i utredningen och i andelen utredningar där barnets perspektiv beaktats. I de fall barn inte kommit
till tals i utredningar bedöms det bero på kommunikationssvårigheter i mötet mellan barn och
handläggare. Den anpassade broschyr till barn som tydliggör handläggningsprocessen vid ansökan om
LSS-insatser ges till samtliga barn under 12 år vid ansökan och för barn/unga över 12 år görs en
individuell bedömning om det finns behov av den.
Inom verksamheterna som möter barn ses på flera håll en kvalitetshöjning i insatserna och arbetet fortgår
för att stärka rutiner för barnrättsarbetet, bland annat har rutin för start och avslut av insatser reviderats
för att tydliggöra hur barnets perspektiv ska tas tillvara. Inom nämndens barnenhet har arbete skett för att
bättre konkretisera barnets bästa i de beslut som fattas som påverkar barn genom användning av
barnkonsekvensanalys. Arbetet har inte kommit så långt som önskat men i de enstaka ärenden som en
analys har genomförts har utfallet varit positivt. Tillämpningen av metoden har medfört att den aktuella
frågan fått större gehör från de samverkande parterna, vilket innebar att beslut kunde fattas snabbare och
arbete sker för att tillämpa metoden mer systematiskt framöver.
Under året har utbildningar i AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) påbörjats och fortsatt i
kommunikationsmetoden Marte meo. Upplevelsen bland medarbetarna är att Marte meo är ett bra verktyg
för att möta och stötta brukarna på rätt sätt, och genom användandet av metoden har medarbetare
uppmärksammat att små nyanser i barnets kommunikation kan ha stor betydelse. Under året har även
arbete påbörjats för att alla barn i enheten ska kunna ha en kommunikationsplan. Planen är ett verktyg för
att säkerställa att kommunikationen mellan medarbetare och brukare fungerar och utvecklas. Det första
steget är att genomgå en kommunikationskartläggning, vilket hälften av barnen gjort vid årsskiftet. Detta
är något färre än planerat på grund av pandemin, men arbetet fortsätter under 2021.
Inom ramen för det treåriga samarbetsprojektet med Socialstyrelsen och Nka (Nationellt
kompetenscentrum anhöriga), Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, arbetar
anhörigkoordinatorn och barnenheten med att utveckla anhörigstödet.
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Projektet pågår till 2022, där stödet initialt är inriktat på barn och deras familjer/anhöriga inom
korttidsverksamheter och LSS-boende för barn. Hittills har stödet från anhörigkoordinatorn främst riktats
till ett mindre antal familjer. Familjerna har uppgett att de är nöjda med stödet och arbete pågår för att fler
anhöriga ska få ta del av koordinatorns stöd. Åtgärder som månadsbrev till anhöriga, anhörigombud direkt
i verksamheten och medverkan vid genomförandeplan har genomförts. Det har även planerats för
anhörigmöten i grupp men de har inte genomförts på grund av coronapandemin. Ett ökat deltagande
bland familjer/föräldrar gagnar i slutändan också brukarna, då 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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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr

Utfall 2020

Nettokostnad

-2 063 417

Kommunbidrag

2 066 548

Resultat (budgetavvikelse)

3 131

Budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)

6 785

Daglig verksamhet LSS

7 694

Personlig assistans SFB

10 273

Övriga insatser enligt LSS

-17 433

Övrig verksamhet inom vård och omsorg

-18 976

Förvaltningsövergripande verksamhet

14 788

Summa budgetavvikelser

3 131

Investeringsram
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Inventarier/byggnadsinventarier

7 782

8 000

218

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
Funktionsstödsnämnden tilldelades inför 2020 en budgetram om 2 042 Mkr. Med anledning av
regeringens satsning i form av extra välfärdsmiljarder till kommuner och regioner tilldelades nämnden
ytterligare 17 Mkr enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020.
Funktionsstödsnämnden tilldelades ytterligare 7,5 Mkr i samband med delårsrapporten i en tilläggsbudget
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.
Detta innebär att funktionsstödsnämndens kommunbidragsram blev 2 066,5 Mkr för helåret, inklusive
tilläggsbudgeten. 2020 års nettokostnad för funktionsstödnämnden uppgår till 2 063,4 Mkr.
Årets resultat för funktionsstödsnämnden är en positiv budgetavvikelse om 3,1 Mkr i förhållande till
tilldelad budgetram.
Coronapandemin har påverkat funktionsstödsnämndens ekonomi under året, en beskrivning av
ekonomiska konsekvenser finns under särskild rubrik i rapporten. En avvikelse som kan antas vara en
konsekvens av viruspandemin är ett kraftigt minskat uttag av semester under 2020 jämfört med 2019.
Detta har påverkat det ekonomiska resultatet negativt i samtliga verksamheter.
Vid sidan om ett intensivt arbete för att minimera riskerna och möta konsekvenserna av virusutbrottet har
det löpande effektiviseringsarbetet i förvaltningen fortsatt under året.
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Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)
Insatsen bostad med särskild service enligt LSS i sin helhet, det vill säga LSS-boenden i kommunal regi,
externa platser samt medel för utbyggnad redovisar en positiv budgetavvikelse om 6,8 Mkr för helåret
2020. LSS-boendena i kommunal regi och externa platser redovisar ett underskott medan budgeterade
medel för utbyggnad genererar ett överskott.
Den negativa budgetavvikelsen om 14,4 Mkr avseende LSS-bostäder i egen regi kan härledas till en ökning
av semesterlöneskulden samt ökade kostnader till följd av virusutbrottet avseende december månad som
inte kompenseras.
Arbetet med heltid som norm har intensifierats under året och genererar utökade personalkostnader vilket
också utgör en anledning till den negativa budgetavvikelsen inom LSS-bostäder.
Inom LSS-boenden i egen regi står barnboendena för en negativ budgetavvikelse om 6,5 Mkr för helåret,
vilket till större del kan härledas till en akut placering på ett barnboende med behov av förstärkt
bemanning för att tillgodose brukarens behov av stöd och service. Även dubbelbemanning för att möta
stödbehovet på ett annat barnboende bidrar till den negativa budgetavvikelsen.
En negativ budgetavvikelse om 4,5 Mkr inom externa platser LSS kan härledas till ett högre snittpris per
plats än budget till följd av nya ärenden med utökat behov av stöd.
När det gäller utbyggnaden av LSS-boenden resulterar senare start av boenden i ett överskott för året om
25,7 Mkr.
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS redovisar för 2020 ett överskott om 7,7 Mkr.
Verksamheten har i budgetram 2020 delvis kompenserats för helårseffekt avseende nyöppnade
verksamheter 2019 och budgetmedel har tilldelats för start av nya verksamheter. Den positiva
budgetavvikelsen som redovisas kan härledas till försenad start av nya planerade verksamheter till följd av
fördröjd tillgång till lokaler. Under året har färre brukare än budgeterat haft en plats men från och med
hösten sker dock en stor ökning av antalet deltagare inom daglig verksamhet LSS. Pandemin har inneburit
en hög frånvaro bland deltagarna och därmed ett minskat behov av ersättare vid ordinarie personals
frånvaro vilket är en annan anledning till årets överskott.
Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att även under 2020 fördela medel till kommunerna i
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa
eller höja en låg dagpenning till deltagare i daglig verksamhet enlig LSS samt för att bibehålla den nivå på
dagpenningen som uppnåtts med hjälp av tidigare statsbidrag. Med anledning av viruspandemin är kravet
för närvaro i daglig verksamhet borttagen 2020.
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (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.
Antalet ärenden blev 397 i snitt per månad på helårsbasis vilket resulterar i ett överskott för året. Det
totala överskottet om 10,3 Mkr kan, utöver lägre volymer än budgeterat, även härledas till återbetalning
från Försäkringskassan avseende avslutade ärenden samt erhållet statsbidrag för varaktig vård från
Migrationsverket.
Övriga insatser enligt LSS
Övriga insatser LSS redovisar på helårsbasis en negativ budgetavvikelse om sammanlagt 17,4 Mkr.
För insatsen personlig assistans LSS uppgår den negativa budgetavvikelsen till 17,1 Mkr för året, varav
5,6 Mkr kan härledas till kostnader för externa utförares sjuklöner som kommunen har betalningsansvar
för.
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Dock har den statliga ersättningen för sjuklönekostnader till följd av virusutbrottet till arbetsgivare och
därmed även till privata utförare av personlig assistans, haft en positiv påverkan på nämndens kostnader
för externa utförares sjuklöner. vissa Den negativa budgetavvikelsen inom personlig assistans LSS kan
förklaras av tillkomsten av nya ärenden samt behov av tillfällig utökning för befintliga ärenden.
Förvaltningens utförande enhet för personlig assistans SFB tillhandahåller personlig assistans i
kommunal regi för de brukare som valt kommunen som utförare. Kostnaderna är större än vad intäkten i
form av assistansersättning från Försäkringskassan är, vilket resulterar i en negativ budgetavvikelse om
6,3 Mkr för 2020.
Korttidsvistelse LSS, myndighetsutövning redovisar ett överskott om 6,5 Mkr för året vilket kan härledas
till ett minskat behov av antal dygn i förhållande till budgeterade dygn på myndigheten. Samtidigt
redovisar förvaltningens utförande enhet för korttidsvistelse LSS en negativ budgetavvikelse om 4,5 Mkr
på årsbasis. Verksamheten har inte kunnat uppnå en budget i balans trots arbetet med att anpassa
personalresurser till minskad beläggning. Korttidsvistelse LSS i sin helhet redovisar ett överskott om
2 Mkr på årsbasis.
Insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år redovisar en positiv budgetavvikelse för året om
0,7 Mkr. Behovet av insatsen som utförs av gymnasieförvaltningen eller grundskoleförvaltningen och
bekostas av funktionsstödsförvaltningen blev lägre än budgeterat på årsbasis.
Övrig verksamhet inom vård och omsorg
Övrig verksamhet inom vård och omsorg bestående av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), öppen
verksamhet det vill säga insatser utan biståndsbeslut, hälso- och sjukvårdsinsatser, kostnader avseende
biståndshandläggning samt ledning och administration redovisar för året en negativ budgetavvikelse om
sammanlagt 19 Mkr.
Särskilt boende SoL redovisar en negativ budgetavvikelse om 7,8 Mkr varav merparten avser särskilt
boende i extern regi. Antalet platser som behövts köpas in under 2020 överstiger antalet budgeterade
platser med 5 i snitt per månad. Antalet platser i extern regi har dock minskat med 4 under 2020 jämfört
med 2019. För att kunna erbjuda personer som bor utanför kommunen att flytta hem till Malmö samt
motverka en utökning av antalet externa platser vid tillkomsten av nya ärenden arbetar verksamheten för
en utökning av SoL-boendeplatser i egen regi. Under året har detta bland annat skett genom övertag av
vissa lägenheter på Nobelgården, lägenheter som tidigare disponerats av hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen.
Budgetmedel som tilldelats hemtjänsten har överskridits med 14,9 Mkr på årsbasis. Förvaltningen köper
merparten av utförda hemtjänsttimmar från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Genom att bygga upp
teamen för stöd och service, arbetar förvaltningen med att ta över utförandet av samtliga
hemtjänstinsatser, en satsning som leder till ökade kostnader under en inledningsfas. På sikt förväntas
satsningen medföra positiva konsekvenser både ekonomiskt och kvalitativt.
Under 2020 har det skett en fördröjning och svårigheter med att ta över utförandet av hemtjänstinsatser,
som en konsekvens av virusutbrottet. För att minimera smittorisken och möta en ökad oro hos
målgruppen måste maximal försiktighet tillämpas vid övertag av verksamhet, vilket försenar processen.
Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten är fortsatt förstärkning av sjuksköterskeorganisationen och
rehabiliteringsverksamheten en viktig satsning. Syftet är en ökad kvalitet i omvårdnadsarbetet men också
bättre förutsättningar för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare och avveckla extern
bemanningspersonal.
Behovet av legitimerad personal har ökat till följd av virusutbrottet. Tillsättning av tjänster vid vakanser
och frånvaro har behövt ske med kort varsel samtidigt som rekryteringsmöjligheterna varit begränsade. En
konsekvens har blivit att inhyrd personal använts i större utsträckning än vad målsättningen var inför
budget 2020. Trots viruspandemin har det skett en positiv förflyttning gällande andelen inhyrd personal
jämfört med 2019.
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Även högre kostnader än budgeterat för tekniska hjälpmedel genererar en negativ budgetavvikelse inom
rehabiliteringsverksamheten.
Hälso- och sjukvårdsverksamheten i sin helhet redovisar en negativ budgetavvikelse om 1,8 Mkr för året.
Merkostnader för inhyrd personal och inköp av skyddsmaterial och skyddsutrustning som kan härledas till
virusutbrottet har delvis finansierats av ansökt statsbidrag.
Förvaltningsövergripande verksamhet
Gemensam verksamhet redovisar ett överskott om 14,8 Mkr.
Överskottet förklaras bland annat av att medel avsatta för höjd habiliteringsersättning 2018 – 2019 inte
använts då statliga medel fördelats till kommuner för ändamålet även 2020. Även reserverade medel för
oförutsedda händelser bidrar till den positiva budgetavvikelsen.
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
Intäktseffekter, inkl. eventuella statsbidrag (Tkr)

Utfall 2020

Statlig kompensation sjuklönekostnader Covid-19

27 509

Statsbidrag ekonomiska konsekvenser Covid-19

36 495

Minskade försäljningsintäkter caféer daglig verksamhet LSS

-675

Förlorad intäkt för såld plats daglig verksamhet till annan
kommun

-160

Summa intäktseffekter

63 169

Kostnadseffekter (Tkr)

Utfall 2020

Merkostnader sjuklöner dag 2 - 14 inkl. PO, april-december

-17 567

Merkostnader personal i verksamheten inkl. PO

-36 159

Kostnader skyddsutrustning/material OAC

-11 530

Övriga merkostnader i verksamheten
Lägre kostnader sjuklöner personlig assistans extern utförare
Lägre kostnader livsmedel caféer daglig verksamhet LSS
Summa kostnadseffekter

NETTOEFFEKT

-961
1 500
400
-64 317

-1 148

Coronaviruspandemins totala nettoeffekt på funktionsstödsnämndens utfall 2020 beräknas till
merkostnader om 1,1 Mkr.
Beräkningen baseras på förutsättningen att även ansökan om statsbidrag för att motverka de ekonomiska
konsekvenserna av viruspandemin som lämnades in den 30 november 2020 godkänns i sin helhet och
betalas ut av Socialstyrelsen med 91,4 procent av ansökt belopp.
Intäktseffekter

Intäkter
Redovisade intäkter till följd av viruspandemin består av ansökt statsbidrag för stöd av verksamheter inom
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen Covid-19 samt av statlig ersättning till
arbetsgivarna för sjuklönekostnader dag 2–14 under perioden april-december.
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Staten har ersatt arbetsgivarna för sjuklönekostnader dag 2–14 under perioden april-december 2020
inklusive kostnaden för den lagstadgade arbetsgivaravgiften på sjuklönen. För perioden april-juli har
sjuklönekostnaderna ersatts i sin helhet medan under perioden augusti-december har ersättningen
beräknats med utgångspunkt i högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden och
enligt olika procentsatser beroende på storleken på arbetsgivarens totala lönekostnader.
Funktionsstödsnämnden har erhållit totalt 27,5 Mkr i kompensation för sjuklönekostnader 2020.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till regioner och kommuner i
form av statsbidrag som stöd för merkostnader inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst avseende omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning till följd av sjukdomen Covid-19.
Vid första ansökningstillfället i augusti lämnade funktionsstödsnämnden tillsammans med hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden in en ansökan om statsbidrag. Ansökan avser merkostnader som uppstått under
perioden februari-augusti 2020. Den 27 november beviljade Socialstyrelsen Malmö stad statsbidrag med
91,4 procent av ansökt belopp, vilket innebär 20,3 Mkr för funktionsstödsnämnden.
I den andra ansökningsomgången, som avslutades i november ansökte funktionsstödsnämnden
tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden om statsbidrag avseende merkostnader under
perioden september-november. Av ansökt belopp beräknas 91,4 procent eller 16,2 Mkr betalas ut av
Socialstyrelsen under våren 2021.
Det totala redovisade statsbidraget 2020 om 36,5 Mkr består av erhållet statsbidrag enligt den första
ansökan samt beräknat statsbidrag enligt den andra ansökan.
Vid båda ansökningstillfällena har en prognos för merkostnader avseende december 2020 krävts.
Funktionsstödsnämndens prognos för december uppgår till 7,8 Mkr. I dagsläget finns det inga beslut från
statlig nivå om fortsatt stöd för december månad, vilket gör att ingen kompensation för dessa
merkostnader räknats in i årets utfall.

Intäktsbortfall
Avbrott i extern försäljning från caféer som drivs inom daglig verksamhet LSS och en utebliven placering
från en annan kommun gällande samma insats genererar ett intäktsbortfall.
Intäktsbortfall till följd av Covid-19 utgör inte en ekonomisk konsekvens som berättigar till kompensation
i form av statsbidrag.
Kostnadseffekter

Merkostnader sjuklöner dag 2 - 14
Beräkningen av merkostnaderna för sjuklöner grundar sig på en jämförelse av sjuklönekostnaderna för dag
2 - 14 för perioden april-december 2019 med samma period 2020. Mellanskillnaden beräknas till 17,6 Mkr
inklusive personalomkostnader. Den statliga kompensationen överskrider de beräknade merkostnaderna.

Merkostnader personal
Coronapandemin beräknas ha genererat personalkostnader om 36,2 Mkr för 2020. Beräkningen baseras på
uppgifter om förstärkt bemanning som verksamheten rapporterat in samt schablonlöner för respektive
yrkeskategori och utgör underlag till ansökan om statsbidrag. Även tillfällig utökning av personlig assistans
LSS som fakturerats av externa utförare samt kostnader för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal har, efter
omräkning enligt schablonlön räknats in som personalkostnader.
Större delen av ökade personalkostnader har uppstått till följd av förstärkt bemanning i verksamheterna.
Ett ökat behov av stöd hos målgruppen till följd av oro i den svåra situationen har krävt en högre
personalbemanning samtidigt som sjukfrånvaron bland medarbetarna ökat.
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Behovet av legitimerad personal har också ökat till följd av virusutbrottet. Tillsättning av tjänster vid
vakanser och frånvaro har behövt ske med kort varsel samtidigt som rekryteringsmöjligheterna varit
begränsade. En konsekvens har blivit att inhyrd personal använts i större utsträckning än vad
målsättningen var inför året.
En annan kostnad som uppstått till följd av virusutbrottet kan härledas till tillfällig utökning av antalet
timmar personlig assistans LSS. Distansundervisning ledde till ett utökat behov av stöd för målgruppen
som under en normal situation beviljas färre timmar under skolveckor än under skollov.
I beräkningen av merkostnader personal ingår inte kostnader avseende en ökning av semesterlöneskulden
jämfört med föregående år, som antas bero på viruspandemin. Ett lägre uttag av semester motsvarande
ca 4 000 dagar 2020 genererar en kostnad om ca 10,8 Mkr inklusive arbetsgivaravgifter.

Merkostnader skyddsutrustning/material OAC
För att säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsmateriel i kommunen som skyddshandskar, visir och
förkläden, organiserades under våren en gemensam operativ anskaffningscentral, OAC. Syftet med OAC
är att alla beställningar sker centralt, att produkten är kvalitetskontrollerad och når rätt verksamheter.
Kostnaderna kopplade till skyddsutrustning och hanteringen av denna, som OAC fördelat till
funktionsstödsnämnden under året uppgår till 11,5 Mkr.

Övriga merkostnader i verksamheten
I redovisade övriga kostnader ingår inköp av skyddsutrustning och övrigt förbrukningsmaterial, teknisk
utrustning m.m. från leverantörer som direkt fakturerat funktionsstödsförvaltningen och som kan härledas
till virusutbrottet. Dessa kostnader uppgår till ca 1 Mkr för året.
Förvaltningen har också under året anpassat sig till den mer digitala miljö som pandemin gett upphov till
genom inköp av konferensutrustning och hjälpmedel för digitala möten. Detta är dock svårt att särskilja
från vad som hade varit ett ordinarie behov och kostnaderna för detta räknas därför inte med som
merkostnader kopplat till pandemin.

Lägre kostnader
Ett kostnadsbortfall har uppstått under året till följd av att staten tog över det ekonomiska ansvaret för
sjuklönekostnader hos privata utförare av personlig assistans under perioden april-juli.
Sjuklönekostnaderna är i vanliga fall ett kommunalt ansvar.
En annan mindre post som utgör ett kostnadsbortfall avser kostnader för livsmedel inom daglig
verksamhets caféer som tillfälligt ställde in försäljningen under det första halvåret.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Funktionsstödsnämnden tilldelades för 2020 en investeringsram om 8 Mkr. 7,8 Mkr av investeringsramen
har använts för inredning och annan utrustning som behövts för start av nya verksamheter,
lokalanpassningar, investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi, inköp av hjälpmedel och
andra inventarier.
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Förväntad utveckling kommande år
Beskrivningen nedan är en sammanfattning av väsentliga förhållanden som påverkar utvecklingen inom
funktionsstödsnämndens verksamhet med fokus på främst 2021. Informationen bygger på nämndens
budgetskrivelse samt nämndens budget avseende 2021.
Fokus på kärnuppdraget
Funktionsstödsnämndens satsningar de senaste åren har haft fokus på kärnverksamheten i syfte att
tillförsäkra goda levnadsvillkor för nämndens målgrupper samt en god arbetsmiljö och goda
kompetensutvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Inför 2021 och de kommande åren fortsätter arbetet
enligt samma inriktning, med utgångspunkt i långsiktighet och fokus på hållbara insatser. Arbetet kommer
fortsätta bygga på att öka individens självbestämmande och delaktighet, fördjupa samarbetet och verka för
en helhetssyn kring den enskilde, utveckla verksamheten med stöd av välfärdsteknologi och digitalisering,
utveckla förebyggande och innovativa insatser, främja en attraktiv arbetsplats och en lärande organisation,
arbeta för en hållbar ekonomi och effektivitet.
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.
Ett ökat behov
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. Utbyggnad av
daglig verksamhet sker genom start av nya verksamheter samt genom ökning av antalet enskilda platser.
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.
Över tid konstaterar nämnden ett förändrat och utökat stödbehov inom nämndens olika målgrupper. För
att även i fortsättningen kunna tillförsäkra en god livskvalitet för målgruppen behöver nya arbetssätt och
nya lösningar hittas som möter förändringar i stödbehovet. Till exempel ses ett förändrat stödbehov inom
daglig verksamhet genom en ökning av målgruppen tillhörande LSS personkrets 1 som har en
kombination av socialpsykiatrisk och missbruksproblematik och/eller kriminell bakgrund.
Utvecklingsarbetet inom förvaltarenheten fortsätter under 2021 och framöver. Förvaltarenheten har lyft
fram de organisatoriska mellanrum som kan uppstå i samverkan mellan de tre socialförvaltningarna och de
svårigheter huvudmän möter vid behov av insatser från mer än en av förvaltningarna. En ambition inför
2021 är att kunna ge en fördjupad bild av enhetens målgrupp, samt att kunna koppla denna till
huvudmännens beroende av samhällets stödinsatser.
Kompetensförsörjning
För att kunna erbjuda nämndens målgrupper en hållbar och god service är det avgörande att kunna
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Det sker genom bland annat arbetet kring heltid som norm,
satsningar på kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Första linjens chefer får stöd i sitt arbete för
att klara sitt komplexa uppdrag och samtidigt utöva ett nära ledarskap.
Nationella förslag och beslut
Nämnden förbereder för omställningen till nära vård som ska vara genomförd 2027 och som berör
samtliga av nämndens verksamheter. 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. 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.
En ny LSS-lag föreslås gälla från 1 januari 2022. En stor förändring, enligt förslaget är att staten tar över
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hela ansvaret för insatsen personlig assistans. Samtidigt föreslås tre nya insatser med kommunalt ansvar:
personlig service och boendestöd, förebyggande pedagogiskt stöd i LSS samt personligt stöd till barn i
LSS. 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.
En ny socialtjänstlag föreslås gälla från 1 januari 2023. I utredningen 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.
Pandemins påverkan på verksamheten
En osäkerhetsfaktor inför 2021 och även under de nästkommande åren är pandemins påverkan på
samhälle och ekonomi. Pandemin kan resultera i långsiktiga konsekvenser för funktionsstödsnämndens
målgrupper och ökat behov av resurser inom verksamheten men även planerade förändringar och
satsningar kan bli försenade till följd av pandemin. Som exempel kan en högre arbetslöshet till följd av
viruspandemin öka risken att målgruppen får minskat tillträde till arbetslivet, arbetsmarknadsinsatser och
studier till förmån för andra grupper i samhället, vilket i sin tur kan leda till att fler personer ansöker om
insatsen daglig verksamhet framöver.
En eventuellt försämrad hälsostatus till följd av att den enskilde avstått från insatser som daglig
verksamhet eller ledsagarservice under en längre tid 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.
De upprättade stödjande strukturerna utgör grunden för nämndens beredskapsarbete och kommer
fortsätta samt stärkas. Nämnden ser ett fortsatt behov av förstärkt bemanning i det brukarnära arbetet.
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.
Rekryteringsteam, rådgivande team, chef i beredskap samt utbildning- och reflektionsinsatser för chefer är
därför satsningar som kommer behöva fortsätta under 2021.
Ekonomisk utveckling
Redan innan utvecklingen av coronapandemin och dess omfattande inverkan på samhällsekonomin
konstaterades att Malmö stad tillsammans med andra kommuner i Sverige står inför stora utmaningar när
det gäller att finansiera välfärdsuppdraget. Detta kommer att påverka nämndernas ekonomiska
förutsättningar. Funktionsstödsnämnden har fortsatta ambitioner att säkerställa en långsiktigt socialt
hållbar utveckling, vilket innebär att leverera verksamhet av god kvalitet till målgruppen och att detta görs
på ett effektivt sätt. Nämndens arbete med effektiviseringar sker kontinuerligt för att frigöra resurser till
bland annat kvalitetsutveckling och ej påverkbara verksamhetsförändringar. Effektiviseringsarbetet kan
handla om organisationsförändringar med fokus på teambaserat arbetssätt och samordnad
personalplanering, avsluta kostsamma externa platser, minska behovet av bemanningsföretag och att
använda digitaliseringen på ett klokt sätt.
Digitaliseringen möjliggör införande av välfärdsteknologi som bidrar till ökad trygghet, aktivitet,
delaktighet och självständighet för nämndens målgrupp och deras anhöriga. En förutsättning för att
nämnden ska kunna genomföra planerade och kommande satsningar på digitalisering och välfärdstekniska
lösningar är att digital infrastruktur finns tillgängligt inom staden samt att det finns en samsyn kring den
digitala utvecklingen och dess prioritet. Utmaningen att tillgodose de resurser som krävs fordrar samarbete
över förvaltningsgränserna. Nya arbetssätt, som främjar samarbete och driver utvecklingen framåt,
behöver tas fram.
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Resultaträkning
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Bidrag

209 725

92 568

117 157

Övriga intäkter

358 021

373 441

-15 420

Totala intäkter

567 746

466 009

101 737

Lönekostnader

-1 066 089

-1 018 728

-47 361

-422 217

-408 825

-13 392

Övriga personalkostnader

-6 577

-5 786

-791

Totala personalkostnader

-1 494 883

-1 433 339

-61 544

Lokal- och markhyror

-188 852

-191 737

2 885

Övriga kostnader

-940 344

-900 230

-40 114

-5 483

-5 457

-26

Totala övriga kostnader

-1 134 679

-1 097 424

-37 255

Nettokostnad exkl. finansnetto

-2 061 816

-2 064 754

2 938

Kommunbidrag

2 066 548

2 066 548

0

2

0

2

-1 603

-1 794

191

3 131

0

3 131

-2 063 417

-2 066 548

3 131

PO-Pålägg

Avskrivningar

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad
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Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen
Benämning/Ändamål

Ansvarig myndighet

Utfall (Tkr)

Riktade statsbidrag
Kompensation för sjuklönekostnader dag 2 - 14
(Covid-19)

Skattekontot

27 509

Statsbidrag för ekonomiska konsekvenser (Covid-19)

Socialstyrelsen

36 495

Statsbidrag varaktig vård

Migrationsverket

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa
och ohälsa (PRIO-medel)

Socialstyrelsen

Skånegemensamma stimulansmedel till insatser för
förstärkt samverkan inom området psykisk hälsa

Regeringen via SKR och KFS

534

Statsbidrag God och nära vård

Regeringen via SKR och KFS

6 593

Statsbidrag Motverka ensamhet bland äldre

Socialstyrelsen

Statsbidrag Personligt Ombud

Socialstyrelsen/ Länsstyrelsen

5 637

Statsbidrag Habiliteringsersättning

Socialstyrelsen

7 620

Övrigt

APP-oteket, Forte, Respektfulla
relationer med mera

1 851

Lönebidrag /Nystartsjobb

Arbetsförmedlingen

2 271

Assistansersättning personlig assistans SFB

Försäkringskassan

Momsbidrag för köp av ej skattepliktig verksamhet

Skatteverket

21 731

EU-bidrag

Europeiska Socialfonden

3 082

Övriga bidrag

Omställningsfonden, FINSAM FACT,
Make It Work

3 347

15 373
4 322

878

Övriga bidrag

SUMMA BIDRAG

72 482

209 725

Funktionsstödsnämnden har under 2020 erhållit ekonomiska medel i form av bidrag från staten och olika
myndigheter om totalt 209,7 Mkr varav 106,8 Mkr avser riktade statsbidrag.
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