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Årsanalys 2018 - Funktionsstödsnämnden

FSN-2019-4
Sammanfattning

Förvaltningens Årsanalys 2018 till funktionsstödsnämnden. Funktionsstödsnämnden
redovisar ett överskott om 1 467 tkr för 2018.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Årsanalys 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Årsanalys 2018
Arsanalys 2018 - Funktionsstödsnämnden
Verksamhetsmått bokslut 2018
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 190220
Ärende: FSN-2019-4
Ärende: 04. Årsanalys 2018 - Funktionsstödsnämnden
Med detta särskilda yttrande önskar Vänsterpartiet förtydliga sina ståndpunkter inom ett par
områden:
Arbetet med ofrivilligt deltidsanställda samt heltid som norm behöver uppmärksammas.
Samtligt som fler anställda får heltidstjänster, ökar timanställningarna. Under sista kvartalet
ökade även antalet ofrivilligt deltidsanställda. Detta är inte att skapa tryggare
anställningsformer!
Att skapa heltid som norm får inte göras på bekostnad av brukarnas lagstadgade rättigheter.
Vänsterpartiet ser med djup oro på utvecklingen där LSS-bostäder samlokaliseras och heltid
som norm förs fram som argument för dess placering och utformning. För Vänsterpartiet är
det en självklarhet att Socialstyrelsens rekommendationer kring utformning av LSS-boenden
inte står mot heltid som norm.
Det är Vänsterpartiets åsikt att det behövs fler, och inte färre som arbetar inom välfärden. Den
långa färden mot genomförandeplaner av god kvalitet skulle troligen närma sig sitt mål om
fler anställda fick tid att göra den dokumentation som åläggs dem. Idag råder tex restriktioner
mot att ta in vikarier och om det tas in vikarier så är det på kortare arbetspass än vad den som
är sjuk skulle ha jobbat.
Vänsterpartiet ifrågasätter även hur det kan komma sig att andelen miljömärkta varor fortsatt
är under målvärdet när alla beställare fått utbildning. För Vänsterpartiet är detta en direkt
effekt av de åtgärdsplaner för ekonomi i balans som funktionsstödsnämnden antagit och som
Vänsterpartiet reserverat sig emot.
Vänsterpartiet vill även understryka vikten av att kravprofiler följs i samband med rekrytering
till chefstjänster, så att inte resurser läggs på att utbilda chefer men inte på att
kompetensutveckla den personal som dagligen möter brukare i sitt arbete.
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Vänsterpartiet

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

