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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-03 kl. 13:00-14:30

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Märta Stenevi (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Andréas Schönström (S)
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Anton Sauer (C)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Ola Nyberg (Finanschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Pernilla Mesch
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt

…………………………………
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Ola Yndeheim (Enhetschef)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§89
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Personalredovisning 2018

STK-2019-148
Sammanfattning

Personalredovisningens syfte är att redovisa en övergripande bild av personalåret 2018 som
kan fungera som ett verktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov samt ligga till
grund för kommande mål och satsningar. Personalpolitiska mål inom hälsa och arbetsmiljö,
kompetensförsörjning, arbetstid och tjänstgöringsgrad, lönebildning och aktiva åtgärder följs
upp.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Personalredovisning 2018 och översänder densamma
till kommunfullmäktige för information.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna
utveckla uppföljning och analys av arbetsmiljön och sjukfrånvaron.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt hälsa-, vård och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden att inkomma med redovisning för hur nämnden arbetar med
att minska behovet och användningen av extern bemanning av sjuksköterskor.
4. Kommunstyrelsen ger berörda nämnder i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med en åtgärdsplan för att minska personalomsättningen särskilt
avseende socialsekreterare.
Beslutsgång

Håkan Fäldt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunstyrelsen och berörda nämnder att i samband med delårsrapporten återkomma till
kommunfullmäktige med en åtgärdsplan för att minska personalomsättningen, inte minst
bland socialsekreterare.
Charlotte Bossen (C) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen samt förskoleförvaltningen att inkomma
med en plan för hur nämnden ska arbeta med att minska sjukfrånvaron.
Håkan Fäldt (M) begär ajournering.
Mötet ajourneras kl. 13:40-14:15.
Efter ajournering föreslår ordförande följande ändringsyrkande.
1. Kommunstyrelsen godkänner Personalredovisning 2018 och översänder densamma
till kommunfullmäktige för information.
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2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna
utveckla uppföljning och analys av arbetsmiljön och sjukfrånvaron.
3. Kommunstyrelsen uppdrar hälsa-, vård och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden att inkomma med redovisning för hur nämnden arbetar med
att minska behovet och användningen av extern bemanning av sjuksköterskor.
4. Kommunstyrelsen ger berörda nämnder i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med en åtgärdsplan för att minska personalomsättningen särskilt
avseende socialsekreterare.
Samtliga ledamöter instämmer i Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) ändringsyrkande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar ytterligare en beslutspunkt: "5. Att kommunstyrelsen
uppmanar nämnderna att i budgetskrivelser skriva in vilka resurser de behöver för att minska
antalet personal/chef så att ingen chef har fler än 40 medarbetare, minska deltidsanställningar
kopplat till att man inte orkar arbeta mer än deltid, minska sjukfrånvaro samt minska antalet
delade turer."
Märta Stenevi (MP) yrkar bifall till Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons
(V) yrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt eget och Håkan Fäldts (M) yrkande om avslag mot
Emma-Lina Johanssons (V) förslag till tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Emma-Lina Johanssons (V) tilläggsyrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Märta Stenevi (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande om tillägg av beslutspunkt 5.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 2.
Märta Stenevi (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag





Förslag till beslut §190 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Personalredovisning 2018
Personalredovisningen 2018
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Vänsterpartiet

Bilaga 2

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-04-03: Ärende 8. Personalredovisning 2018

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är bra att stadskontoret får i uppdrag att tillsammans med
förvaltningarna utveckla uppföljning och analys av arbetsmiljön och sjukfrånvaron, men vi
anser att det finns ett behov av mer konkreta åtgärder.
Vänsterpartiet yrkade därför på följande tillägg vid kommunstyrelsens sammanträde:
 att kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att i budgetskrivelser skriva in vilka
resurser de behöver för att minska antalet personal/chef så att ingen chef har fler än
40 medarbetare, minska deltidsanställningar kopplat till att man inte orkar arbeta
mer än deltid, minska sjukfrånvaro, minska antalet delade turer.
Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2019-04-03
Emma-Lina Johansson
Med instämmande
Anders Skans
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-04-03
Personalredovisning 2018
Diarienr: STK-2019-148
Det är glädjande att både personalomsättning och sjukfrånvaron minskar, även
om Miljöpartiet fortsatt är oroad för den ansträngda läget på
förskoleförvaltningen, med brist på förskolelärare och hög sjukfrånvaro hos
befintliga personal.
Att andelen heltidsanställd ökar är positivt, och för Miljöpartiet är det centralt
att Malmö stad fortsätter att arbeta med att fler anställda ska få önskad
anställningsgrad. Men att det fortsatt finns ett ökat antal personer som är
oönskat deltidsanställda är bekymmersamt. En stor arbetsgivare som Malmö
stad borde kunna ta vara på anställdas kompetens och lust att arbeta mer.
Vi ser också att det är viktigt att staden arbetar med att öka mäns uttag av
föräldraledighethet. Från Miljöpartiets sida vill vi se att Malmö stad som
arbetsgivare tar ett större ansvar för att uppmuntra till ett jämt uttag av
föräldraledigheten och att frågan hålls levande på arbetsplatserna.
Det är bra att personalredovisningen synliggör att det finns mer att göra för att
jämställa löner oberoende av kön. Även om frågan om hur arbeten värderas
beroende på om de är kvinno- eller mansdominerad är på ett samhällsplan är
det väldigt viktigt att Malmö stad tar sitt ansvar för att utjämna
löneskillnaderna. Vi tror att arbetet med aktiva åtgärder kan vara en del för att
fortsatt identifiera problem och åtgärda dem.
Aktiva åtgärder ska också användas som ett verktyg för att bli en
diskrimineringsfri arbetsgivare. Att identifiera normer och strukturer på
arbetsplatserna är centralt för att Malmö stad ska komma vidare i arbetet. Det
är därför positivt att detta arbete har påbörjats och att bister har synliggjorts.
Det är bra att förvaltningarna har identifierat risker kopplat till rekrytering och
befodran såsom exempelvis normer och fördomar och obefogade krav på ex
språkkompetens eller högskoleutbildning. Åtgärdas detta kanske det kan vara
ett led i att höja andelen chefer med utländsk bakgrund, vilket idag ligger på
alldeles för låg nivå.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Märta Stenevi, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 4

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-04-03
Ärende: STK-2019-148
Personalredovisning 2018
De totala sjuklönekostnaderna för 2018 uppgick till 282,7 miljoner kronor. Sjuklönekostnaderna har
ökat sedan 2017, då kostnaderna var 269,6 miljoner kr. Malmö stad har mycket att vinna på att
förbättra arbetsmiljön för stadens medarbetare, speciellt när det är traditionella kvinnoyrken där
sjukfrånvaron är hög, och det därmed finns ett jämställdhetsperspektiv när det gäller att motverka
sjukfrånvaron.
Det är även alarmerande att antalet sjukfall som beror på psykisk diagnos har ökat snabbt sedan
2011. Även om antalet pågående sjukfall med psykisk diagnos minskat under 2018 står fortfarande de
psykiska diagnoserna för närmare hälften av alla pågående sjukfall.
Kostnaderna för externa bemanningsföretag har ökat drastiskt sedan 2016, från 12,2 miljoner kr till 54
miljoner kr 2018. Kommunstyrelsen har även gett hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden i uppdrag att inkomma med redovisning för hur nämnden arbetar med att
minska behovet och användningen av extern bemanning av sjuksköterskor.
Sverigedemokraterna menar att det inte är ett sammanträffande att kostnaderna för externa
bemanningsföretag ökar strax efter migrationskrisen. Det är ett känt faktum att den kommunala
verksamheten i många kommuner inte var dimensionerade för att klara av befolkningsökningen som
skedde som en konsekvens av migrationskrisen.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

