29 januari 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 29 januari
2015.
§ 1 Ordförandens välkomsthälsning.
§ 2 Val av arbetsutskott.
§ 3 Övrigt.
___

1

29 januari 2015
Plats och tid

KKC Gullberna Park
Torsdagen den 29 januari 2015, kl. 8.00-9.00

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Anna Ekström (FP
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)

Ledamöter

Cecilia Abrahamsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Camilla Karlman (SD)
Jonas Klang (SD)
Ingela Abrahamsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Gerd Sjögren (M)

Närvarande ersättare

Bo Blomqvist (S)
Charlotta Sahlin (M)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP)
Lennart Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Tomas Karlsson (S)

Justeringens plats och tid

Drift- och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 1-3
Lisbeth Johansson

Ordförande
............................................. §§1-3
Anna Ekström
Justeringsledamot
............................................. §§ 1-3
Tomas Karlsson
Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

februari 2015 anslagits på
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29 januari 2015

§ 1.
Ordförandens välkomsthälsning och presentation.
Ordförande Anna Ekström (FP) hälsar alla välkomna. Hon uttrycker
sin glädje och sina höga förväntningar inför att leda arbetet i
funktionsstödsnämnden den kommande mandatperioden.
____
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§2
Val av funktionsstödsnämndens arbetsutskott.
Ordförande, Anna Ekström (FP), redogör för valen.
Att välja:
5 ordinarie ledamöter, varav 1 ordförande
3 ersättare
Ordinarie ledamöter 5 st.
Tomas Karlsson (S) föreslår
Anna Ekström (FP) tillika ordförande,
Tomas Karlsson (S) och
Ingela Abrahamsson (S) till att ingå i arbetsutskottet.
Emma Stjernlöf (M) föreslår
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M) till att ingå i arbetsutskottet
Jonas Klang (SD) föreslår
Camilla Karlman (SD) till att ingå i arbetsutskottet
Lennart Svantesson (KD) föreslår
Lennart Svantesson (KD) till att ingå i arbetsutskottet
Markus Ottosson (V) föreslår
Markus Ottosson (V) till att ingå i arbetsutskottet
Ordföranden ställer proposition på namn för namn och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar välja Anna Ekström (FP), Tomas
Karlsson (S), Ingela Abrahamsson (C) Emma Stjernlöf (M) och
Camilla Karlsman (SD) till ledamöter i arbetsutskottet:
Votering
Till rösträknare utses Gerd Sjögren M och Sonny Bengtsson (S)
forts.
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§ 2 forts.
Val av funktionsstödsnämndens arbetsutskott.
Sluten omröstning.
13 giltiga röster avges.
Röstningen utfaller enligt följande:
Anna Eklund (FP), 13 röster
Tomas Karlsson (S), 12 röster
Camilla Karlman (SD, 2 röster
Markus Ottosson , 8 röster
Lennart Svantesson, 4 röster
Emma Stjernlöf (M), 10 röster
Anders Ovander (M), 6 röster
Ingela Abrahamsson, 10 röster
Funktionsstödsnämden beslutar således att välja Anna Ekström (FP),
tillika ordförande, Tomas Karlsson (S), Emma Stjernlöf (M), Ingela
Abrahamsson (C) och Markus Ottosson (V)
Ersättare 3 st.
Tomas Karlsson (S) föreslår
Bengt Jonsson (FP)
Cecilia Abrahamsson (S) till ersättare i arbetsutskottet
Emma Stjärnlöf (M) föreslår
Anders Ovander (M) till ersättare i arbetsutskottet
Lennart Svantesson (KD) föreslår
Lennart Svantesson (KD) till ersättare i arbetsutskottet
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på namn för namn och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar välja Bengt Jonsson (FP)
Cecilia Abrahamsson (S) och Anders Ovander (M) till ersättare i
arbetsutskottet.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att till ordinarie ledamöter välja Anna Ekström (FP), tillika
ordförande, Tomas Karlsson (S), Emma Stjernlöf (M), Ingela
Abrahamsson (C) och Markus Ottosson (V)
2. att till ersättare välja Bengt Jonsson (FP)
Cecilia Abrahamsson (S) och Anders Ovander (M).

_____

29 januari 2015

6

§3
Övrigt.
Nämndsekreterare, Lisbeth Johansson, informerar om att det
anordnas en utbildning/information och utdelning av läs- och
skrivplattor, för de ledamöter som inte har läs- och skrivplattor.
Onsdagen den 4 februari kl. 13.00-16.00 och torsdagen den 5
februari kl. 9.00-12.00 i kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden.
Anmälan till lisbeth.johansson@karlskrona.se tel: 0455 303017 eller
till charlotte.jorgensen@karlskrona.se tel: 0455 303079.
Förvaltningschef Claes Wiridén påminner om
informations/planeringsdagarna på Stufvenäs gästgiveri den 10-11
februari.
Anmälan till jessica.andersson@karlskrona.se tel: 0455 304564 eller
lisbeth.johansson@karlskrona.se tel: 0455 303017
_____

12 februari 2015

1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 12 februari
2015.
§ 4 Internbudget 2015.
§ 5 Årsbokslut ekonomi 2014.
§ 6 Beslut om reglemente, Kommunala handilapprådet.
§ 7 Val av representanter till Kommunala handikapprådet.
§ 8 Delegationsärenden.
§ 9 Anmälningsärenden.
§ 10 Övrigt.
___

12 februari 2015

Plats och tid

KKC, Gullberna Park, lokal Kungsholmen
Torsdagen den 12 februari 2015, kl. 9.00- 11.45

Beslutande:
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Fredrik Wallin (S)
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S) § 4 kl. 9.00-10-30
Anders Ovander (M)
Camilla Karlsman (SD)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S) §§ 5- 10, kl. 101.30-11.45
Tove Håkansson (SD)

Närvarande ersättare

Sonny Bengtsson § 4 kl. 9.00-10.30
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP)
Nils Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Fredrik Wallin (S)

Justeringens plats och tid

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 4- 10
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 4- 10
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 4- 10
Fredrik Wallin
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

februari 2015 anslagits på
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12 februari 2015
Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

4

FSN.2015.14.042

§4
Internbudget 2015.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén och controller
Anna Gustafsson.
Bakgrund
Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till internbudget
och verksamhetsplan för 2015, med plan för 2016-2017.
I arbetet har de, av kommunfullmäktige, fastställda målen brutits
ner och beskrivits. Här finns även beskrivet vilka aktiviteter som
nämnd och förvaltning skall arbeta med under perioden.
Det är tydligt att tilldelade medel begränsar verkställighetens
möjligheter till att nå upp till de krav på kvalitet som lagstiftningen
kräver.
Detaljer
Mellan 2014 -2015 har Funktionsstödsnämndens budgetram utökats
med 13,5 mnkr i ren ramförstärkning, exkluderat tekniska justeringar,
vilket är ca 6,5 mnkr mindre än de ursprungliga uppskattade behoven
och ca 29,5 mnkr mindre än det senare reviderade behovet.
Den internbudget som föreligger förutsätter att den rationalisering
som genomfördes under 2014 ligger kvar även 2015, vilket
innebär att resurstilldelningen blir 3-5% till verkställigheten.
Internbudgeten har inte möjlighet att möta några behovsökningar
utan att göra ytterligare rationaliseringar i verksamheterna.
Ökade ramanslag till funktionsstödsnämnden ger även ökade
intäkter till kommunkassan. De satsningar som gjorts inom
området för funktionsnedsatta har inneburit att Karlskrona
kommun i dagsläget får ta del at det utjämningssystem som finns
för LSS.
Från att ha varit en avgiftskommun får Karlskrona kommun idag
ett bidrag på 35 mnkr.
forts.

12 februari 2015
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§ 4 forts.
Internbudget 2015.
Funktionsstödsnämnden beslutar
1. att efter redaktionella ändringar, godkänna förelagda
internbudget.
2. att utifrån internbudgetramen där ökad efterfrågan inte ryms, ge
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram möjliga rationaliseringar
under 2015, och på längre sikt, och presentera detta på
funktionsstödsnämndens sammanträde den 12 mars exklusive
flitpeng och resor till/från daglig verksamhet.
3. att uppdra åt förvaltningschefen att se över möjligheten att skapa
en reservpost i internbudgeten.
4. att ge förvaltningschefen uppdrag att sätta fokus på de mest
kostnadsdrivande ärendena och hitta andra arbetssätt, som frigör
resurser, och att återkomma till funktionsstödsnämnden den 7 maj
2015.
5. att ge förvaltningschefen uppdrag att utreda boendekostnaderna
och boendeformer, och återkomma till funktionsstödsnämnden den 9
april 2015.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Controller funktionsstödsnämnden
Akten
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HN. 2013.592.042

§5
Årsbokslut ekonomi 2014.

Handikappnämnden lämnar ett negativt resultat för verksamhetsåret
2014 om – 11,3 mnkr. Det finns ett antal orsaker till att ekonomin inte
är i balans vid årets slut som redogörs för i rapporten.
I huvudsak beror resultatet på ökad efterfrågan vilket varit en av
anledningarna till att kostnadsmassan varit svår att hantera i
förvaltningen de sista åren, så även under 2014. Som framgår i
bilagorna som rör antalet LSS insatser, ses en markant ökning över
åren som rör främst de dyrare insatserna. Ökningen beror i första
hand på ökad efterfrågan där lagstiftningen styr över vad som måste
verkställas och där nya ärenden kommer in främst i de delar som
gäller mobila team men också i köp av verksamhet både hos
Äldreförvaltningen samt hos externa utförare.
Det som också händer i förvaltningen är att den något billigare
insatsen kontaktperson nu ses öka markant under 2014 där antalet
utökats med 42 stycken.
Anledningen är att den snäva budgetramen medför en slimmad
personalstat i samtliga förvaltningens särskilda boenden vilket
medför att brukarna istället söker stödinsatser då i form av
kontaktperson, för att få stöd i sina fritidsaktiviteter. En insats, som
om det funnits utrymme i budgeten, i större utsträckning hade kunnat
utföras av boendets egen personal.
En del av utökningarna är kända vid ingången av året och
inplanerade i fördelningen av budgetramen men en hel del insatser
tillkommer och kan därför inte planeras in budgeten. Det finns heller
inte möjlighet att göra justeringar löpande under året och därmed får
oplanerade händelser oftast hanteras utanför budgetramen, vilket
därmed är orsaken till att prognosen har ändrats efter hand under
året. De sista prognoserna gav vid handen dels ett befarat underskott
i augusti på – 8,0 mnkr som per oktober ändrades till – 10,0 mnkr.
Det slutliga resultatet blev därmed – 11,3 mnkr.
forts.

12 februari 2015

§ 5 forts.
Årsbokslut ekonomi 2014.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna årsbokslut ekonomi per den 31 december 2014
______
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Handläggare
Kommunala handikapprådet
Akten

8

FSN.2015.69.003

§6
Beslut om reglemente, Kommunala handikapprådet.
Karlskrona kommuns kommunfullmäktige har beslutat att begreppet
handikapp ska ersättas med andra begrepp i kommunen från och
med år 2015. Nämnden föreslås heta Funktionsstödsnämnden och
förvaltningen funktionsstödsförvaltningen. Med anledning av detta
bör även Kommunala Handikapprådet byta namn och reglementet
revideras.
Rådet föreslås byta namn till Kommunala Rådet för
Funktionshinderfrågor, KRF.
Nuvarande reglemente ändras i enlighet med förslaget till nytt namn
och begreppet handikapp tas bort i reglementet.
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att ändra
nämndsorganisationen från och med 1 januari 2015. Därmed
stämmer inte § 3 i nuvarande reglemente där representationen från
de kommunala nämnderna anges med den beslutade politiska
organisationen.
§ 3 revideras för att stämma med den politiska organisationen från
och med år 2015.
Antalet sammanträden för rådet regleras i det nuvarande reglementet
i inledningen av § 5.
- ”Rådet sammanträder minst fyra gånger per år eller kallas vid
behov till extra sammanträden.”
Under de senaste åren har det förekommit att ett sammanträde
ställts in på grund av för få anmälda ärenden och antal ärenden till
övriga sammanträden har varit få.
Rådets arbetsutskott bedömer att det är befogat att i reglementet
ändra antalet angivna sammanträden per år.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår därför att § 5 i reglementet
revideras och istället får lydelsen:
- Rådet sammanträder minst två gånger per år och kallas vid behov
till extra sammanträden.
forts.
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§ 6 forts.
Beslut om reglemente, Kommunala handikapprådet.
Funktionsstödsnämnden beslutar efter tillstyrkan från
arbetsutskottet
1.att ändra namnet från Kommunala Handikapprådet till Kommunala
Rådet för Funktionshinderfrågor, KRF
2. att anta upprättat förslag till revidering av reglementet för Rådet för
Funktionshinderfrågor
_____

12 februari 2015
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Handläggare
Akten

10

HN.2014.428.102

§7
Val av representanter till Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Ordföranden redogör för de val som ska förrättas.
2 ordinarie ledamöter, varav en tillika ordförande i rådet
Tomas Karlsson (S) föreslår
Bengt Jonsson (FP) tillika ordförande i rådet.
Emma Stjernlöf (M) föreslår
Anders Ovander (M)
Funktionsstödsnämnden bifaller förslagen.
2 ersättare
Tomas Karlsson (S) föreslår
Billy Peltonen (S)
Emma Stjernlöf (M) föreslår
Lennart Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden bifaller förslagen.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att till ordinarie ledamöter i Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor utse
Bengt Jonsson (FP) tillika ordförande i rådet, och
Anders Ovander (M).
2. att till ersättare i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor utse
Billy Peltonen (S) och
Lennart Svantesson (KD)
____

12 februari 2015

§8
Delegationsärenden.
Beslut fattade av tjänstemän
 Yttrande över detaljplan för Pottholmen 1 etapp 1
 Yttrande över detaljplan Lasarettet
 Yttrande över detaljplan Frimuraren 8
 Yttrande över detaljplan Mineralen 1
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____
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§9
Anmälningsärenden.
1. Beslut kommunfullmäktige
a) 141210-11 § 238 Fastställelse av reglementen för
kommunstyrelsen och övriga med anledning av ny
nämndsorganisation.
b) 141210-11 § 236 Uppföljning per den 30 oktober 2014 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
c) 141210-11 § 231 Nya bestämmelser för ersättning till
förtroendevalda i Karlskrona kommun.
d) 141210-11 § 229 FOU- avtal mellan Landstinget i Blekinge och
Blekinges kommuner 2015-2019.
e) 141210-11 § 237 Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____

12

12 februari 2015

13

§ 10
Övrigt.
Förvaltningschef Claes Wiridén informerar om pågående utredning
med syfte att samordna och effektivisera bemanningsorganisationen
i Karlskrona kommun.
Information lämnas om följande:
 Bakgrund.
 Förslag på organisation. Gemensam äldreförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen och kunskapsnämnden. Organisation
inom HR- enheten.
 Ekonomi.
Förvaltningschef Claes Wiridén informerar om bemanningsproblem
avseende övertid i samband med dygnstjänstgöring.
_____

12 mars 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 12 mars
2015.
§ 11 Informationer och föredragningar.
§ 12 Verksamhetsberättelse, handikappnämnden 2014.
§ 13 Budgetrapport per den 28 februari 2015.
§ 14 Delegationsärenden.
§ 15 Anmälningsärenden.
§ 16 Övrigt.
___
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12 mars 2015
Plats och tid

KKC, Gullberna Park, lokal Oskarsvärn
Torsdagen den 12 mars 2015, kl. 9.00- 12.15

Beslutande:
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Cecilia Abrahamsson (S)
Fredrik Wallin (S) §§ 11-12 kl. 9.00-11.10
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 13-16 kl. 11.10-12.15
Tove Håkansson (SD)

Närvarande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 11-12 kl. 9.00-11.10
Sonny Bengtsson (S)
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Salin (M)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP) §§ 11- 14 kl. 9.00-11.45
Nils Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Områdeschef Margareta Petersson
Områdeschef Anna Månsson
Områdeschef Tina Brissmalm
Verksamhetschef Leif Bohman
Verksamhetschef Rita Kihlström
Verksamhetschef Vibeke Jenssen Clegg
Fritidskonsulent Peter Holmström
Kurator Ingrid Romberg
Kurator Annika Lundberg
Arbetsterapeut Åsa Ehnbom
Sjuksköterska Yvonne Knutsson
Myndighetschef Ingrid Karlsson
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
HR- specialist Lena Dehlin
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Cecilia Abrahamsson (S)

2

12 mars 2015

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

............................................. §§ 11-16
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 11-16
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 11-16
Cecilia Abrahamsson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

mars 2015 anslagits på
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§ 11
Informationer/ Föredragningar.
Information inför beslut om verksamhetsberättelse,
handikappnämnden 2014, föredras av:
Team Handikappomsorg - Områdeschef Margareta Petersson och
områdeschef Anna Månsson,
Team Barn och unga – Områdeschef Tina Brissmalm,
Team Assistans – Verksamhetschef Leif Bohman,
Team Socialpsykiatri – Verksamhetschef Rita Kihlström,
Team Arbete och fritid – Fritidskonsulent Peter Holmström,
Specialistteamet – Kurator Ingrid Romberg, kurator Annika Lundberg,
arbetsterapeut Åsa Enbohm och sjuksköterska Yvonne Knutsson,
Information lämnas om följande:







Måluppfyllelse,
Särskilda händelser 2014,
Kvalitetssäkring,
Ekonomi,
Särskilda utvecklingsområden 2015,
Riskbedömningar/Analys 2015

Personalbokslut 2014 föredras av HR- specialist Lena Dehlin.
Information lämnas om följande:
 Antal anställda
 Antal medarbetare med månadslön respektive timlön
 Mertid
 Sjukdagar
 Frisknärvaro
 Personalförsörjning och rekrytering
 Arbetsmiljö och samverkan
forts.

12 mars 2015
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§ 11 forts.
Informationer/ Föredragningar.
Kvalitetsberättelse 2014 föredras av myndighetschef Ingrid Karlsson
och utvecklingschef Tomas Gotthardsson,
Information lämnas om följande:













Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
Uppföljning av kvalitetsplan,
Aktiviteter 2014 och resultat respektive kvalitetsområde,
Egenkontroll och dokumentationsskyldighet, systematiskt
förbättringsarbete,
Kvalitetsplan 2015,
Systematiskt kvalitetsarbete,
Genomförda utbildningar,
Egenkontroll- Verksamhetsuppföljningar 2014,
Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg
Systematiskt förbättringsarbete,
Synpunkter och klagomål,
Lex Sarah- rapporter.

Medborgardialog föredras av utvecklingschef Tomas Gotthardsson.
Information lämnas om följande:







Brukarundersökning 2014,
Projekt om återhämtning,
Arbete med ökad delaktighet,
Delaktighetsplan
Träffpunkt Svarta Pärlan,
Arbete med stöd för att brukarråd för personer med psykiska
funktionshinder och deras anhöriga
 Uppdrag 2015- forum för utbytte mellan intresseorganisationer och
funktionsstödsförvaltningens ledning.
____

12 mars 2015
Kommunfullmäktige
Revisionen
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

FSN.2015.58.041

§ 12
Verksamhetsberättelse, handikappnämnden 2014.
Underlaget beskriver hur nämnden verkställt sitt uppdrag under
2014. Årsbokslutet är den samlade redovisningen som anger
måluppfyllelse, personaluppföljning samt ekonomiskt resultat.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2014
2. att godkänna årsbokslut personal för 2014
3. att överlämna årsbokslutet till revisionen
4. att hemställa hos kommunfullmäktige att bli befriad från kravet
på återbetalning av hela det negativa resultatet som föreligger för
2014
______
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§ 13
Budgetrapport per den 28 februari 2015.
Förvaltningschef Claes Wiridén lämnar en nulägesbeskrivning över
avseende budget 2015.
Prognosen visar ett underskott motsvarande 6, 5 miljoner kronor/ per
årsbasis.
Information lämnas om följande:
 Projektledare Jörgen Aronsson med uppdrag att arbeta med
rationaliseringar inom funktionsstödsnämndens verksamheter.
Uppdragen är
a) Uppdrag att skapa en reserv i funktionsstödsnämndens budget
b) Uppdrag att se över personalresurser och ta fram plan för
personalförsörjning
c) Redovisa förslag till annat arbetssätt för de mest
kostnadskrävande verksamheterna.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma med mer detaljer
avseende de rationaliseringar som görs/planeras.
_____

12 mars 2015

§ 14
Delegationsärenden.
Beslut fattade av tjänstemän
a) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom
LSS 9 §.
b) Anmälan till fullmäktige (SoL16 kap. § 6 f-h) verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna
____

8

12 mars 2015

§ 15
Anmälningsärenden
1) Beslut kommunfullmäktige
a) 150129 § 16 Handlingsplan mot korruption
b) 141210-11 § 234 Utbetalning av partistöd för 2015.
c) 141210-11 § 232 Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension
AKAP- KL.
d) 141210-11 § 233 Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL).
2) Beslut kommunstyrelsen
a) 150127 § 37 Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges
beslut om budget 2015, att- satserna 5 och 6.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____

9

12 mars 2015

10

§ 16
Övrigt.
Ordförande, Anna Ekström, informerar om att den 15- 16 april 2015
kommer planeringsdagar att genomföras.
Den 15 april avslutas med gemensam middag.
Den 16 april avslutas med funktionsstödsnämndens sammanträde.
Ordinarie nämndsammanträde den 9 april ställs in.
Arbetsutskottets sammanträde är flyttat till den 9 april kl. 9.00.
Anna Ekström ställer fråga om kostnadsskillnad mellan privat och
kommunal personlig assistans inkl. ”overheadkostnader”.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
Billy Peltonen ställer fråga angående att nå jourchefer utanför
kontirstid.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
Tomas Karlsson (S) ställer fråga angående föredragning om
mångfaldsplanen.
Förvaltningschef Claes Wiridén återkommer i frågan.
Billy Peltonen (S) ställer fråga angående patientsäkerhetsberättelse.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
_____

16 april 2015 1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 16 april
2015.
§ 17 Utdelning kvalitetspris 2014
§ 18 Informationer och föredragningar.
§ 19 Budgetuppföljning per den 31 mars 2015.
§ 20 Återrapport, verksamhetsförändring.
§ 21 Återrapport intern kontroll, bemanning,
§ 22 Delegationsärenden.
§ 23 Anmälningsärenden.
§ 24 Övrigt.
___

16 april 2015 2
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Torsdagen den 16 april 2015, kl. 13.00- 16.00

Beslutande:
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Cecilia Abrahamsson (S)
Laila Johansson (S)
Anders Ovander (M)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Tove Håkansson (SD)
Maj Olsson (C)

Närvarande ersättare

Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Salin (M)
Bengt Jonsson (FP)
Nils Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Projektledare Jörgen Aronsson
Områdeschef Anders Cullefors
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Laila Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 17-24
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 17-24
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 17-24
Laila Johansson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

april 2015 anslagits på

16 april 2015 3
Akten

FSN.2015.118.029

§ 17
Kvalitetspris 2014.
Ordförande Anna Ekström (FP) och 1:e vice ordförande Tomas
Karlsson (S) förättar prisutdelning.
Funktionsstödsnämndens kvalitetspris delas ut till de arbetsgrupper
som genom ett konsekvent målarbete verkat för att uppfylla
nämndens mål för verksamheten på ett bra sätt.
Enligt gällande rutin har förvaltningens tjänstemän utifrån inskickade
målredovisningar nominerat de som på mest förtjänstfullt sätt arbetat
för måluppfyllelse inom sitt ansvarsområde. Det är sedan juryns
uppdrag att utse och rangordna vinnarna av kvalitetspris 2014.
Kvalitetsprisjuryn har vid sammanträde den 16 april 2015 § 13
beslutat om följande fördelning.
Kvalitetspris
Sjövillan
Mobila teamet HO
Bokbacken och Rosenlyckan DV
Vädergatan
Personlig assistans, Adlersten
Hedersomnämnande
Team Socialpsykiatri

10 000 kronor
8 000 kronor
6 000 kronor
3 000 kronor
3 000 kronor

3 000 kronor

Ordföranden tackar pristagarna för deras förtjänstfulla arbete
och önskar lycka till i fortsättningen.
____

16 april 2015 4

§ 18
Informationer/ Föredragningar.
Förvaltningschef Claes Wiridén föredrar ärendet
Information lämnas om följande:
 Särskilt boende Gullberna Park
 8 platser
 Tidplan
Ordföranden tackar för informationen vilken tas till dagens
protokoll.
____

16 april 2015 5
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

FSN.2015.14.042

§ 19
Budgetuppföljning per den 31 mars 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustavsson.
Funktionsstödsnämnden redovisar per den 31 mars 2015 ett
underskott mot budget på – 2,7 mnkr. Ett visst mått av överskott finns
på intäkter men förmår inte balansera upp underskottet på såväl
personalkostnader som övrig drift. Personalkostnader utgör den
större posten av den negativa avvikelsen.
Funktionsstödsförvaltningen har inlett 2015 ganska lugnt men
fortfarande finns ett stort tryck på verksamheterna och det gäller
framförallt korttidsverksamheterna samt mobila teamen.
Personalkostnaderna ökade markant i januari beroende på ob-tillägg
från december som betalades ut med en månads eftersläpning,
därefter har dessa kostnader gått tillbaka och varit på en stabil nivå
under februari och mars. För övrig drift är det främst personlig
assistans som, liksom tidigare, utgör en stor osäkerhetsfaktor där
ärenden tillkommer/ ändras ständigt men också externa placeringar
som kan komma akut och riskerar höga dygnsavgifter. Det är
framförallt pga att förvaltningens egna särskilda boenden är
fullbelagda som gör att externa platser måste köpas för att kunna
verkställa beslut.
Överskottet på intäkterna hänförs i stort sett till platser som säljs till
andra kommuner och som inte är budgeterade, för perioden 2
stycken. Dessa intäkter används för finansiering av visstidsanställd
personal i korttidsverksamheten och ska således möta delar av
underskottet på personalkostnader.
I förvaltningen har ett arbete med verksamhetsöversyn startat som
går under arbetsnamnet uppdrag rationaliseringar 2015-2016 med
syfte att gå igenom samtliga verksamheter och där målet är att utföra
stöd till brukarna på ett bättre kvalitativt och ekonomiskt sätt. Det
handlar såväl om schemaöversyn som om att omorganisera på
boenden där det finns få brukare tex. Löpande information om
uppdragets fortskridande kommer att ges till nämnden.
forts.

16 april 2015 6
§ 19 forts.
Budgetuppföljning per den 31 mars 2015.
Efter genomgång av samtliga verksamheter finns det ett par
områden där Funktionsstödsförvaltningen ser att det kan blir svårt att
klara ekonomin inom given budgetram (se ovan). I prognosen har
hänsyn tagits till de åtgärder som planeras och vidtas under året,
dock ingår inte uppdraget rationaliseringar här då effekten av
översynen i nuläget är svårt att räkna på. Dock beräknas översynen
ge så mycket i rationalisering/ effektivisering, att ekonomin kommer i
balans för 2015. Prognosen som lämnas beräknas ändå med tanke
på förutsättningarna till – 4,9 mnkr för 2015, baserat på i nuläget
kända händelser och risker. Förvaltningen vill dock flagga för att
verksamheten är mycket föränderlig och att prognosen kan komma
att revideras under året.
Yrkanden
Ordförande Anna Ekström (FP) yrkar att texten i att- sats 3, ” under
hösten 2015” stryks.
Funktionsstödsnämnden bifaller ordförandens ändringsyrkande.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars 2015
2. att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta det påbörjade arbetet
avseende rationaliseringar och kontinuerligt återrapportera till
nämnden
3. att tillse att det finns resurser avsatta för att kunna öppna ett nytt
särskilt boende.
______

16 april 2015 7
Handläggare
Akten

FSN.2015.119.001

§ 20
Återrapport, verksamhetsförändring
Projektledare Jörgen Aronsson föredrar ärendet.
Funktionsstödsnämnden uppdrog på nämnden den 12 februari
att: utifrån internbudgetramen där ökad efterfrågan inte ryms, ge
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram möjliga rationaliseringar
under 2015, och på längre sikt samt att ge förvaltningschefen
uppdrag att sätta fokus på de mest kostnadsdrivande ärendena och
hitta andra arbetssätt, som frigör resurser.
Funktionsstödsförvaltningen har i internbudget för 2015 lagt en
ambitionssänkning med motsvarande 10 mnkr, vilket nämnden antog
den 12 februari. Nämnden konstaterar samtidigt att det behöver
genomföras rationaliseringar för att möta ytterligare efterfrågan av
nämndens tjänster, detta i en redan kostnadseffektiv och slimmad
organisation. Nämnden konstaterar att beräkningar ger vid handen
att volymtillväxt under 2015 kan motsvara 10 mnkr.
Förvaltningen har startat ett arbete med kostnadsreduceringar, vilket
innebär aktiviteter som ska ge effekt under 2015 men även
strukturella åtgärder som ska kunna ha effekt under 2016 och framåt.
Inledningsvis kommer förvaltningen arbeta med att ta bort eventuella
förstärkningar ute i verksamheterna. Dessa extra personalresurser
har tillsatts utifrån arbetsmiljö- eller verksamhetsperspektiv.
Handlingsplaner och riskanalyser tas fram för att säkert kunna
hantera en avveckling. Målet är att aktiviteter ska få ekonomiska
effekter innan halvårsskiftet 2015.
Därefter kommer en översyn och eventuell omprövning ske
avseende insatserna boendestöd och hemtjänst. Förvaltningen
kommer, utifrån kvalitetskriterier, börja med att ompröva de ärenden
som har flest timmar beviljade. Målet är aktiviteten ska få ekonomisk
effekt innan halvårsskiftet 2015.
Genom förändrad verkställighet i våra dyra verksamheter ska medel
omfördelas för att möta ökad efterfrågan, framförallt inom
barnverksamheten.
forts.
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§ 20 forts.
Återrapport, verksamhetsförändring
Genomlysning av verkställigheten kring de personer som har de
högsta kostnaderna enligt KPB, Kostnad Per Brukare. Eventuella
förändringar bör kunna ge effekter i slutet 2016.
Under hösten 2015 kommer omvärldsbevakning genomföras för att
ta fram goda exempel som kan stödja förvaltningen att göra
strukturella förändringar i de verksamheter som är mest
kostnadsdrivande. Nya arbetssätt kan därefter börja implementeras
under våren 2016 som tidigast.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att ta informationen till dagens protokoll
2. att uppdra åt förvaltningschefen att kontinuerligt rapportera
vidtagna åtgärder enligt lagd plan
3. att till funktionsstödsnämnden den 11 juni 2015 redovisa åtgärder
och effekter för att få budgeten i balans.
____

16 april 2015 9
Akten

§ 21
Återrapport intern kontrollplan, bemanning.
Ärendet föredras av områdeschef Anders Cullefors
Verksamhetschefer och ansvarig chef för resursenheten inom
Funktionsstöds förvaltningen gör återkommande tillsyn i hur vi
säkerställer bemanningen av korttidsfrånvaro både via direktkontroll
enligt kontrollplan minst 2 ggr/år mars och september tillika
genomgång och uppföljning månadsvis enligt bokade tider.
Ett av uppdragen i Funktionsstöds förvaltningen interna kontrollplan
avser kontroll av Hur säkerställer vi bemanningen vid
korttidsfrånvaro.
Under våren har vi haft 5 kontroller enligt följande kontrollpunkter:
 Passets start
 Passets slut
 Kompetenskrav
 Tydlighet
Tid till beställare fick info om vem som kommer.
Hade vikarien den kompetens som efterfrågades.
Om beställningen inkluderade flera pass, var det samma vikarier på
alla.
Tre av de aktuella kontrollärendena gav resultatet ett klart
godkännande på samtliga punkter.
Vid två av tillfällena kunde man inte uppfylla de kontrollpunkterna på
grund av ingen tillgänglig resurspersonal fanns att tillsätta. Båda
ärenden gick av den anledningen tillbaka till Boendet samt Assistans
som på egen hand fick lösa det med egen personalresurs.
Under hösten-14 / våren-15 har vi haft en bokningstillgänglighet för
hela bemanningen på ~92 % vilket är en ökning från våren -14 med
5%
Detta är fortfarande inte bra mot våra ställda mål på 98%
Vi har under samma period haft en kraftig uppgång av våra
tillsättningar av vikariat ut mot alla våra verksamheter och har så
fortsatt under året.
forts.
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§ 21 forts.
Återrapport intern kontrollplan, bemanning.
Åtgärder
 Vårt projekt ” Bättre bemanning ” som startades upp under våren 14 är i sitt slutskede och har delvis påverkat vår uppgång med 5%,
avslut innan sommaren -15
 Öka ytterligare vårt samarbete med berörda Områdeschefer och
deras team, vi tar fram underlag och uppföljningar gällande
beställningsorsaker för att aktivt jobba med att minska bemanningen.
 Vår tillfälliga ökning av extra bemanningen inom bemannings avd.
har gjort att vi har bättre kontroll av tim-anställda och vikarier.
Specifika åtgärder
 Kontinuerligt komplettera resursen och rekrytera enligt behov.
 Rekrytera - behovsanpassad tim-anställda.
 Fortsätta åtgärda föreslagna förbättringspunkter från projekt
”Bättre bemanning”
 Starta upp 2 st områden med schemaläggning i TimeCare
planering
 Ta fram förhållningsregler inför storhelger och lovdagar inom
skolan.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta information till dagens protokoll.
_____

16 april 2015 11

§ 22
Delegationsärenden.
Beslut fattade av tjänstemän
a) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl. Trummenäs,
Karlskrona kommun.
b) Presidiebeslut 150330 avseende uppdatering av regelverk för
funktionsstödsnämnden.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna
____

16 april 2015 12

§ 23
Anmälningsärenden
1) Beslut kommunstyrelsen
a) 150127 § 37 Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges
beslut om budget 2015, att- satserna 5 och 6.
b) 150303 § 68 Säkerhetsbokslut 2014 Trygghet och säkerhet.
2) Beslut kommunfullmäktige
a) 150212 § 37 Ändrad tidplan för verksamhets- och
ekonomistyrning.
3) Cura individutveckling direktionen protokoll 150121.
4) Socialstyrelsen SOSFS (M och S) Numeriskt register över den 1
januari 2015 gällande författningar som Socialstyrelsen utfärdat m.m.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____
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§ 24
Övrigt.
Ordförande, Anna Ekström, informerar om att rapport från
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträden kommer
att finnas som en stående punkt på dagordningen
Billy Peltonen (S) ställer fråga angående den interna kontrollen.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
_____

7 maj 2015

1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 7 maj 2015.
§ 25 Budgetinformation- mobila teamen.
§ 26 Personalbokslut per den 28 februari 2015.
§ 27 Information- personalfrågor.
§ 28 Återrapport, heltid som norm.
§ 29 Mångfaldsarbetet,
§ 30 Beslut om adjungering till arbetsutskottet.
§ 31 Rådet för funktionshinderfrågor, information från sammanträde
§ 32 Anmälningsärenden.
§ 33 Övrigt.
___

7 maj 2015
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Torsdagen den 7 maj 2015, kl. 09.00- 12.15

Beslutande:
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf.

2

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Fredrik Wallin (S) §§ 25- 27, 30 kl. 9.00- 10.15
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M) §§ 25, 30 kl. 9.00- 9.55
Camilla Karlman (SD)
Tove Håkansson (SD) §§ 12- del av 31 kl. 9.0011.30
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 28-29, 31- 34 kl. 10.15- 12.15
Gerd Sjögren (M) §§ 26.29, 31-34 kl. 9.55- 12-15

Närvarande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 25-27, 30 kl. 9.00- 10.15
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M) §§ §§ 26- 29, 31- 34 kl. 9.00- 9.55
Bengt Jonsson (FP)

Närvarande tjänstemän

Områdeschef Vibeke Clegg Hansen
Controller Anna Gustafsson
Enhetschef Rita Kihlström
HR- specialist Lena Dehlin
Mångfalds- och folkhälsostrateg Eva Dahlgren
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Mikael Hammarin (S)

Justeringens plats och tid

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 25- 33
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 25- 33
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 25- 33
Mikael Hammarin

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
………………………………..
Lisbeth Johansson

maj 2015 anslagits på

7 maj 2015
Akten

FSN.2015.118.029

§ 25
Budgetinformation- mobila teamen.
Ärendet föredras av verksamhetschef Rita Kihlström och controller
Anna Gustafsson.
Information lämnas om följande:





Nettoomslutning- mobila teamen,
Omslutning- personal,
Omslutning- övrig drift samt
Utveckling volym.

Ordförnaden informerar om att det är insatt ett extra sammanträde
med arbetsutskottet som kommer att handla om ekonomi.
Funfktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____

3

7 maj 2015

§ 26
Personalbokslut per den 28 februari 2015.
HR- specialist Lena Dehlin föredrar ärendet.
Information lämnas om följande:










Antal till tillsvidareanställda,
Antal visstidsanställda, månadsavlönande,
Årsarbetare tillsvidare, månadsavlönade,
Årsarbetare visstidsanställda, månadsavlönade,
Timavlönade arbetad tid, i årsarbetare,
PAN- anställda, arbetad tid i årsarbetstid,
Sjukdagar per anställd/ kön,
Sjukdagar per anställd/ ålder samt
Sjukdagar/ anställd frånvarointervall.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____

4

7 maj 2015

§ 27
Information personalfrågor.
Ärendet föredras av HR- specialist Lena Dehlin.
Information lämnas om följande:






Personalnyckeltal antal anställda,
Antal sjukdagar,
Sjuktal per anställd 141201-150228,
Ökning antal sjukdagar samt
Registrerade friskvårdstimmar.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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7 maj 2015
Kommunstyrelsen
Handläggare
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

6

FSN.2015.195.026

§ 28
Återrapport, Heltid som norm.
Verksamhetschef Vibeke Jensen Clegg och colntroller Anna
Gustafsson föredrar ärendet.
Funktionsstödsnämnden vill att förvaltningen utreder vilka
förutsättningarna är för att använda heltid som norm. Grunden är att
personal ska anställas på 100% och därefter ha möjlighet att önska
en lägre sysselsättningsgrad, ”rätt till heltid, möjlighet till deltid”.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att se vilka konsekvenser
som kan uppstå med ett förändrat sätt att genomföra anställningar,
vilket redovisas i det här underlaget. Det kan betonas att det är en
början och att det kommer behöva göras ytterligare genomlysningar
för att få en fullt rättvisande bild av effekter och konsekvenser.
Funktionsstödsförvaltningen har idag 634 medarbetare anställda
tillsvidare. Siffran motsvarar ca 593 årsarbetare.
Det finns medarbetare som av personliga skäl inte kan arbeta på
högre sysselsättningsgrad.
I dagsläget har 71 medarbetare valt önskad sysselsättningsgrad upp
till 100 %. I enlighet med kommunens avtal om ÖSSG arbetar de på
årsarbetstid och på X-turer. Det innebär att de utöver den schemarad
de arbetar på, har inlagt ett antal dagar i sitt schema som är
arbetsdagar (X-dagar). X-dagar innebär att medarbetaren vet i förväg
att det är arbetsdag men inte vilken arbetstid eller arbetsplats de ska
arbeta på. All arbetad tid stäms av mot den fastställda årsarbetstiden
och visar sig som plus eller minustid. Plustid tas ut som ledighet.
Funktionstödsförvaltningen har idag 289 medarbetare som inte
arbetar 100 %. Detta motsvarar ca 37 årsarbetare. Lönekostnaden
per år för 37 årsarbetare är ca 18 500 000 kr.
En förutsättning att önska och att arbeta på högre
sysselsättningsgrad är att medarbetare har årsarbetstid och fler
inbokade arbetsdagar utöver grundschema, s.k. X-turer som
beskrivet ovan. Alla X-turer ska vara synliga i vårt
bemanningssystem för att i kunna bokas ut på lämplig arbetsplats
som vid tillfället har behov av ersättare.
forts.

7 maj 2015
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§ 28 forts.
Återrapport, Heltid som norm.
Att ha ett effektivt system för bokning och att boka upp X-passen i så
stor utsträckning som möjligt är nödvändigt för att inte stora
merkostnader ska uppstå. Det krävs flera åtgärder för att nå en
effektiv och ekonomiskt hållbar bemanning då ytterligare
medarbetare ska få rätt till heltid.
Bl.a. behövs förändrat synsätt på hur scheman ska läggas samt en
god planering av framtida bemanningsbehov.
Nyttjandegraden av X-turer kan variera stort beroende på olika
faktorer.
Framför allt har det en stor betydelse att sysselsättningsgraden inte
skiljer sig mot grundschemat för mycket. Ex. 100 % ssg och 85 % i
schema, d.v.s. max 15 % på X-turer.
Det kan vara svårt att arbeta ihop sin arbetstid med många X-turer,
då utbokning just vid denna tur inte alltid kan ske. Verksamhetens
behov av vikarie kan variera mycket. Det medför att det kan vara
stora variationer mellan medarbetares möjlighet att arbeta upp sina
x-turer och som resultat också hur mycket plus eller minus tid de har.
Av medarbetarna som idag har önskad sysselsättningsgrad har ca
40 personer plustid mellan 1 till 70 timmar och 32 personer har
minustid mellan 1-150 timmar. (några därutöver)
Det är av största vikt att planera så att plus-och minustimmar håller
sig inom ramen för avtalet, d.v.s. + 50 och -30 timmar.
En stor utmaning är att få till en bra balans på plus-och minustimmar
enligt ovan, så vi använder arbetstiden på effektivast sätt och så att
medarbetarna känner sig trygga med att sysselsättningsgrad och
schema följer varandra.
Med rätt nyttjandegrad av X-turer bör anställningar med timavlöning
kunna minska.
Att alla medarbetare ska ha rätt till heltid är en viktigt fråga framöver.
I Kommunens budget 2015 och 2016 finns avsatt medel för att
påbörja arbetet. En strategi/handlingsplan för rätten till heltid ska tas
fram.
Med den bemanningsstruktur som förvaltningen har idag, kommer
utökad tjänstgöringsgrad innebära;
· Fler medarbetare kommer behöva arbeta på mer än en
arbetsplats och ha det utlagt i sitt schema.
· Antalet X-turer/medarbetare kommer bli fler
· Antalet timavlönade kommer behöva minskas, för att möta en
ökad kostnad hos tillsvidareanställda – kan medföra en minskad
flexibilitet och möjlighet att tillsätta vikariat.
· Tryggheten för medarbetaren kommer öka, då han eller hon
kommer ha en större möjlighet att påverka sin sysselsättningsgrad.
forts.
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§ 28 forts.
Återrapport, Heltid som norm.
Konsekvenserna för brukarna har ännu inte analyserats. Detta
behöver göras utifrån ett antal antaganden avseende hur många som
kommer välja att ha en högre sysselsättningsgrad än idag.
Yrkanden
Tomas Karlsson (S) yrkar att att- sats 2 och 3 ersätts med att
funktionsstödsnämnden hos kommunstyrelsen hemställer om att bli
utsedd till pilotförvaltning i arbetet och införandet av ”heltid som
norm”.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tomas Karlssons ändringsyrkande
mot arbetsutskottets förslag och finner att funktionsstödsnämnden
beslutar enligt Tomas Karlssons ändringsyrkande
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att ta information till dagens protokoll
2. att hos kommunstyrelsen hemställa om att
funktionsstödsförvaltningen får bli utsedd som pilotförvaltning i
arbetet och införandet av ”Heltid som norm”.
____

7 maj 2015

§ 29
Mångfaldsarbetet.
Ärendet föredras av mångfalds- och folkhälsostrateg Eva Dahlberg.
Information lämnas om följande:
















Normkritiskt perspektiv,
Social hållbarhet,
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona- 2013-2015,
Varför mångfald?,
Mål och direktiv 2015,
Alltid kön- aldrig bara kön,
Grunden i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling,
Konsekvenser av kränkningar, trakasserier och diskriminering,
Normkritik,
Normkritiskt perspektiv,
Vem är norm?
Heteronormen,
Marknadsföring och kommunikation,
Hur ser det ut hos oss? samt
Bilder och filmer,

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta information till dagens protokoll.
_____
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§ 30
Beslut om adjungering till arbetsutskottet.
Ordförande Anna Ekström (FP) föreslår att Cecilia Abrahamsson (S)
adjungeras till arbetsutskottet.
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar att även en ersättare från oppositionen
adjungeras till arbetsutskottet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på att Cecilia Abrahamsson
adjungeras till arbetsutskottet mot av slag till att adjungera till
arbetsutskottet och finner att funktionsstödsnämnden beslutat bifalla
förslaget om att adjungera Cecilia Abrahamsson till arbetsutskottet
Därefter ställer ordföranden proposition på Anders Ovanders yrkande
mot avslag på mot avslag till Anders Ovanders yrkande och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar avslå Anders Ovanders yrkande.
Votering
De som önskar bifalla yrkandet röstar NEJ.
De som önskar avslå yrkandet röstar JA.
Följande röstar NEJ: Gerd Sjögren (M), Anders Ovander (M) och
Lennart Svantesson (KD).
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Cecilia Abrahamsson (S),
Fredrik Wallin (S), Laila Johansson (S), Mikael Hammarin (S),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), Ingela Abramsson,
Markus Ottosson och Anna Ekström (FP).
Funktionsstödsnämnden har således med röstsiffrorna 10 mot 3
beslutat avslå Anders Ovanders yrkande.
forts.
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§ 30 forts.
Beslut om adjungering till arbetsutskottet.
Funktiosstödsnämnden beslutar således
att Cecilia Abrahamsson (S) adjungeras till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott.
_____

7 maj 2015

§ 31
Information från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Ordförande i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Bengt
Jonsson, informerar från rådets senaste sammanträde.
Från rådets agenda:
 Tillgänglighet- tillgänglighetsinspektion,
 Rapport från föreningarnas verksamheter.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 32
Anmälningsärenden
1) Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål 849-15 Överklagat beslut
från funktionsstödsnämnden.
2) SKL Cirkulär15:14.
3) Beslut KF 150319 § 49 Finansrapport december 2014.
4) Beslut KSAU 150309 § 21 Bokslutsberedning 2014.
5) Beslut KS 150331 § 123 Förordnande av kommundirektör,
förvaltningschef/ kommunikation och förvaltningschef/ näringsliv.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____
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§ 33
Övrigt.
Ordförande, Anna Ekström (FP), informerar om ändringar i
sammanträdesplanen till hösten. Ändringen kommer sig av att
sammanträdena bör ligga så att de hinner behandla
budgetuppföljningar och bokslut.
Nya datum för hösten 2015 är:
17 september, arbetsutskott, 1 oktober, nämndsammanträde
15 oktober, arbetsutskott, 29 oktober, nämndsammanträde
I övrigt enligt ursprunglig sammanträdesplan
Gerd Sjögren (M) ställer fråga angående önskemål om vilken
grupp/vilka grupper kontaktpolitikerna skall knytas till.
Ordförande Anna Ekström (FP) svarar.
_____

14

10 september 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 10
september 2015
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
___

Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Information budgetuppföljning per den 31 augusti 2015.
Behov av långsiktiga rationaliseringar.
Redovisning av klagomål och synpunkter per den 31 augusti 2015.
Information Lex Sarah- rapport.
Anmälningsärenden.
Övrigt.

1

10 september 2015

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Freden
Måndagen den 10 september 2015, kl. 09.00-12.30

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)

Ledamöter

Cecilia Abrahamsson (S)
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Tove Håkansson (SD)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Gerd Sjögren (M)

Närvarande ersättare

Bo Blomqvist (S)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP) kl. 9.00-9.30 §§ 44

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Verksamhetschef Leif Bohman
Verksamhetschef Rita Kihlström
Myndighetschef Ingrid Karlsson
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Tove Håkansson (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 44-50
Lisbeth Johansson

Ordförande

………………………………………. §§ 44-50
Anna Ekström

Justeringsledamot

………………………………………..§§ 44-50
Tove Håkansson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

september 2015 anslagits på

2

10 september 2015

Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

3

FSN. 2015/249.1.4.1

§ 44
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Funktionsstödsnämnden redovisar per juli ett underskott på 7 051 tkr,
netto omslutningen är 231 691 tkr och nämndens budgeterade medel
för perioden 224 640 tkr.
I matriser redovisas den aktuella månadens resultaträkning samt den
sist redovisade månadens resultaträkning vilket är maj. På grund av
semester behandlar budgetuppföljningen nu därför både juni och juli
månad i samma rapport.
Den negativa avvikelsen har ökat med 1,7 mnkr jämfört maj till juli.
Orsaken till avvikelsen på -7,0 mnkr beror enligt resultaträkningen i
första hand på underskott på såväl personal som övrig drift. Detta
vägs upp av ett överskott på intäkter som liksom tidigare i första hand
beror på försäljning av verksamhet samt överskjutande intäkter på
lönebidrag utöver budget.
Personalkostnader redovisar att underskottet ökat jämfört mellan maj
till juli och nu ses en negativ avvikelse på 5,6 mnkr efter 7 månader.
Av detta ska ca 1,0 mnkr räknas av mot projektmedel för 3 anställda
samt ca 500 tkr för en barninsats som dels ska faktureras landstinget
dels ska Socialförvaltningen stå för en del av lönekostnaden. Det
faktiska resultatet för personalen blir därmed - 4,1 mnkr. Överlag är
det är inget anmärkningsvärt som hänt i någon av verksamheterna
som ligger bakom avvikelsen utan förklaringen är främst att några av
enheterna som visar minus behöver få ner sin kostnadsmassa och
komma i balans med budget. Vid genomgång av de olika enheterna
står det klart att underskotten måste åtgärdas och detta sker nu i
form av ett uppdrag: ” rationalisering 2015-2016” som syftar till att
enheter med negativa avvikelser ska komma i balans med budget.
Detta genom ett antal aktiviter som redovisas fortlöpande i takt med
att förändringarna sker.
En större effekt av uppdraget blir att en verksamhet helt stänger och
det bidrar till att kunna flytta budgeterad personal till vissa av de
enheter där det finns vikarier utöver budget, tex till
korttidsverksamheten. Det medför att underskotten här kommer att
minska när samtlig personal som behövs på enheterna är
budgeterad.
forts.
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§ 44 forts.
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Övrig drift redovisar enligt resultaträkningen ett underskott som även
här har ökat jämfört med maj, ca 1,2 mnkr i ökning och ett totalt
underskott om ca 4,0 mnkr per juli. Den främsta orsaken till den
negativa avvikelsen är köp av verksamhet, dvs externa placeringar
samt köp av hemtjänst, korttidsboende och boendeplatser hos
Äldreförvaltningen. För externa placeringar beror ökningen och
därmed också en ökande kostnadsmassa främst på utblivet nytt
särskilt boende vilket medför att brukare som skrivs ut från
landstinget inte kunnat erbjudas plats i de befintliga särskilda
boendena i förvaltningen. Detta rör i nuläget främst
psykiatriplaceringar som är erkänt höga i dygnspris då hög
personaltäthet ofta krävs även i placeringen. Det kan handla om
kostnader upp till 7500 kr per dygn. Bedömningen är att åtminstone 2
placeringar skulle kunnat undvikas och insatsen verkställts på
hemmaplan om det nya boendet blivit klart som tänkt, en kostnad på
ca 3,5 mnkr skulle därmed ha hämtats hem. Likaså ett, ur ekonomisk
synvinkel, icke effektivt boende med enbart 4 platser skulle kunnat
lagts ner betydligt tidigare och brukarna här hade fått plats också på
det nya boendet. Nu måste detta boendet vara kvar ytterligare en tid
vilket fördyrar ännu mer. Därtill får verksamheten internt bidra med
hög boendestödsinsats till personer som behöver mycket stöd över
dygnet i sin egen bostad men som egentligen skulle behövt bo i ett
särskilt boende om det funnits plats. Risken är också påtaglig när alla
särskilda boenden är fulltaliga att det blir sanktionsavgifter från IVO
när det inte går att verkställa beslut om gruppbostad då nya tänkta
gruppbostäder ständigt försenas och skjuts upp.
För köp av Äldreförvaltningen är det mest fråga om ökat antal
boendeplatser som inte ryms inom budgetramen samt hemtjänst av
privata utförare enligt LOV som ökat mer än vad som budgeterats i
början av året. Det finns också en del övrigt brus som tillkommit, tex
larmkostnader, reparationer av bilar, utökade IT samt
telefonikostnader etc men den större delen är således köp av
verksamhet enligt ovan.
Ett annat område som också påverkar utfallet är personlig assistans
där det hittills varit förhållandevis lugnt med nya/omprövade ärenden.
Som tidigare är det eftersläpningar av ersättning från
försäkringskassan samt fakturor från privata utförare som gör det
svårt att exakt räkna på resultatet ekonomiskt. Inför hösten börjar det
hända saker som kommer att påverka assistansen framöver, dock
går det inte att räkna kostnadsmässigt på det ännu, en
återrapportering om hur det ev påverkar prognosen kommer
förhoppningsvis kunna lämnas efter delårsbokslut per augusti.
forts.
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§ 44 forts.
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Efter att ha genomlyst samtliga verksamheter i förvaltningen står det
klart att den negativa avvikelse som redovisas för juli inte pekar ut
något enskilt område som skjuter iväg kostnadsmässigt internt, dvs i
förvaltningens egna delar. Vissa verksamheter får ihop sin budget
medan det finns andra som går med underskott i den egna
verksamheten och här arbetas det aktivt med att komma ner i nivå
gällande kostnadsmassan där den ligger något för högt gentemot
tilldelad budgetram, främst då personalkostnader. Detta är kostnader
som till viss del går att påverka och arbeta effektivt med. Något som
är svårt att påverka är de yttre faktorer som inte faller inom
förvaltningens egna områden och det gäller främst köp av
verksamhet som fortsatt ligger på en hög nivå, både när det gäller
externa placeringar men också när det gäller köp hos
Äldreförvaltningen
( hemtjänst, korttidsplatser samt boendeplatser). Det är dock svårt att
liksom tidigare, veta exakt vilken nivå detta landar på under året
eftersom det helt och hållet har med att göra hur många ansökningar
om stöd som kommer in och som är berättigade till stöd enligt SOL
och LSS, men också till viss del hur landstinget bedömer att brukarna
är utskrivningsklara från sjukhuset. Likaså när det gäller personlig
assistans där det inte är möjligt att veta hur försäkringskassan fattar
sina beslut.
Enligt ovanstående redogörelse är det också situationen med
uteblivet nytt särskilt boende som nu gör att kostnaderna för externa
placeringar halkar iväg, det är inte möjligt att erbjuda brukare som
skrivs ut från sjukhuset plats i befintligt boende då det är fullt och
konsekvensen blir därmed dyra placeringar som nödlösning.
Med anledning av nuvarande läge samt uppdrag för rationaliseringar
2015-2016 där det ligger ett antal åtgärder planerade, både sådana
som väntar på effektuering men också sådana som vidtagits,
beräknas prognosen blir -6,0 vid årets slut. Dock har inte alla
åtgärder haft effekt än och vissa av åtgärderna går inte exakt att
räkna på i nuläget men förvaltningen kommer med hjälp av de
aktiviteter som planeras, kunna dra ner kostnadsmassan så pass
mycket att ekonomin beräknas komma i balans vid årets slut. Dock
behövs årets samtliga 12 månader räknas in för att åstadkomma
detta. Ekonomi i balans förutsätter också att allt annat är lika, dvs att
inget annat oförutsett händer i någon av förvaltningens egna
verksamheter eller att det inte kommer in ytterligare placeringar pga
fulltaliga boenden eller något annat som tex har med
försäkringskassan att göra.
forts.
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§ 44 forts.
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Skulle det inträffa blir det per automatik förenat med höga kostnader
som i en mycket snäv budgetram inte kan rymmas i densamma.
Funktionsstödsnämnden lämnar en prognos för helår på – 6,0 mnkr.
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 24
augusti tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar att att- sats 5 får följande lydelse:
att uppdra åt förvaltningschefen att, på funktionsstödsnämndens
vägnar, tillskriva drift – och servicenämnden med begäran om
boendeplanering som tillgodoser funktionsstödsnämndens
redovisade behov.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Anders Ovanders
ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Anders Ovanders förslag.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljning per den 31 juli 2015
2. att fortsatt arbeta med redan tilldelade uppdrag
3. att ta fram förslag på möjliga personalnedskärningar vilka kan få
effekt under 2015
4. att uppdra åt förvaltningschefen att, inför beslut i nämnden, göra
en översyn av möjligheter att följa upp biståndsbesluten
5. att uppdra åt förvaltningschefen att, på funktionsstödsnämndens
vägnar, tillskriva drift – och servicenämnden med begäran om
boendeplanering för kommande 5 år som tillgodoser
funktionsstödsnämndens redovisade behov.
_____

10 september 2015

Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

FSN. 2015/250.1.4.1

§ 45
Information, budgetuppföljning per den 31 augusti 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson.
Information lämnas om följande:





Preliminär resultaträkning,
Preliminära kostnader personal
Preliminära kostnader övrig drift samt
Preliminär prognos och åtgärdsplan.

Ärendet kommer att behandlas på funktionsstödsförvaltningens
sammanträde den 29 oktober 2015
Funktionsstödsförvaltningen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____
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Handläggare
Akten

FSN.2015/

§ 46
Behov av långsiktiga rationaliseringar.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén.
Förvaltningen arbetar intensivt med att sänka sin kostnadsmassa
för att under 2015 nå en budget i balans. Med hänsyn till den
ökande efterfrågan av nämndens tjänster innebär de aktiviteter
som genomförs under året att resurser måste tas från redan
befintliga verksamheter och därmed att kvaliteten i utförandet
kommer att minska.
Förvaltningen har igångsatt ett arbete som kommer ta fram förslag
på strukturella förändringar avseende på vilket sätt stöd kan
utföras och då framförallt inom områden som är personaltäta, som
autismverksamhet eller inom vår psykiatri. De förslag som kommer
ut av detta arbete kommer innebära aktiviteter som har minst ett
tvåårsperspektiv innan de får full effekt.
Förvaltningen ser ytterligare ett antal områden där det finns
möjlighet till strukturella förändringar av verksamheten och
beskriver nedan detta.
I dagsläget har förvaltningen ett antal gruppbostäder där det bor
fyra brukare. Ur ett rationellt perspektiv är detta ineffektivt jämfört
med gruppbostäder där det bor sex-åtta personer. LSS är dock
tydlig med vad man anser vara rimligt avseende hur många som
kan bo i en gruppbostad innan det blir en institution. Här menar
man att fem personer är rimligt.
Oaktat detta så är det här ett område som, ur ett ekonomiskt
perspektiv, kan förändras till att bli mer kostnadseffektivt.
Antalet gruppbostäder där det bor färre brukare än sex personer
är, just nu, fem stycken.
Förvaltningen tillämpar, sedan ett antal år tillbaka, ett system för att
bedöma vilket behov av stöd respektive brukare behöver. I korthet
innebär systemet att det genererar ett visst antal resurser till den
verksamhet som ska verkställa ett beslut.
Systemet har sedan tidigare varit föremål för åtgärder, då man
minskade själva resurstilldelningen med ett antal procent.
forts.
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§ 46 forts.
Behov av långsiktiga rationaliseringar.
Eftersom nämnden de senaste åren inte haft tillräckligt med
resurser för att kunna möta den efterfrågan av stöd som funnits,
har neddragningar fått göras i verksamheten och därmed satt det
här systemet ur spel.
Förvaltningen bedömer att det antingen behövs göra omtag i själva
resurstilldelningen eller att nivåbedömningssystemet övergår till att
bli ett resursfördelningssystem.
Det finns idag riktlinjer kring insatsen ledsagning. Den interna
kontrollen samt inkomna rapporter ger vid handen att dessa, till
viss del, behöver omarbetas. Utöver ledsagning behöver
förvaltningen ta fram nya riktlinjer avseende insatserna
anhörigvård samt avlösarservice.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår funktionsstödsnämnden
besluta;
1. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att ta fram underlag
som beskriver effekterna av att öka antalet boende i våra
gruppbostäder.
2. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att omarbeta det
nuvarande nivåbedömningssystemet så att det är anpassat utifrån
nuvarande ramar.
3. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att omarbeta
nuvarande riktlinjer avseende insatsen ledsagning samt att ta fram
nya riktlinjer för insatserna avslösarservice och anhörigvård.
_____
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Handläggare
Akten

FSN.2015/

§ 47
Redovisning av klagomål och synpunkter per den 31 augusti
2015
Verksamhetscheferna Rita Kihlström och Leif Bohman föredrar
ärendet.
Till funktionsstödsförvaltningen har sammanlagt 10 synpunkter/
klagomål inkommit fram till den 31 augusti 2015. Samtliga har
hanterats och klagande/ synpunktslämnare har fått svar med vilka
åtgärder som vidtagits.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Handläggare
Akten

11

FSN.2015/

§ 48
Information Lex Sarah- rapport.
Ärendet föredras av myndighetschef Ingrid Karlsson och
utvecklingschef Tomas Gotthardsson.
Information lämnas om följande:
 Vidtagna åtgärder,
 Beslutet,
 Utredningsplanering,
 Händelsebeskrivning,
 Åtgärder som vidtagits,
 Avvikelserapportering inkommande klagomål och synpunkter,
 Har något liknande inträffat tidigare/ och bedömning av
sannolikhet- risk att något liknande kan hända igen,
 Utredning av händelsen,
 Bemanning?
 Sammanfattning av redogörelse efter samtal med tidigare ansvarig
områdeschef,
 Omorganisation,
 Övriga negativa konsekvenser,
 Nu- läge,
 Bedömning,
 Påverkande faktorer,
 Förvaltningsövergripande samt
 Ledning och styrning/ verksamhet.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

10 september 2015

§ 49
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt,
bilagor till protokollet.
2) Förvaltningsrätten Växjö
a) Beslut Bistånd enligt socialtjänstlagen Mål nr 3235-14
b) Beslut Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) Mål nr 994-15
c) Rättelse/Komplettering Dom 20150612 Mål nr 944-15
3) Beslut Högsta förvaltningsdomstolen, Fråga om
prövningstillstånd Mål nr 6916-14 .
4) Kommunfullmäktige
a) 150616-17 § 117 Rapport avseende finansverksamheten första
kvartalet 2015
b) 150616-17 § 118 Förslag till kommungemensam värdegrund
c) 160616-17 § 116 Årsredovisning för år 2014 för Karlskrona
kommun
d) 150616-17 § 125 Budget 2016 och planer 2017-2018 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
e) 150613-17 § 124 Förslag till riktlinjer för God Ekonomisk
Hushållning
f) 150616-17 § 115 Revisionsberättelse år 2014 och beslut om
ansvarsfrihet för Karlskrona kommun
g) 150423 § 73 Resultatreglering och överförande av
investeringsmedel 2014
h) 150616-17 § 118 Förslag till kommungemensam värdegrund
i) 150603 § 89 Avsägelser av kommunala uppdrag
j) 150603 § 90 Kommunala val
150603 § 94 Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet
5) Funktionsstödsnämndens arbetsutskott
150604 § 19 Beslut LSS § 16 förhandsbesked enligt LSS 9§ 9p.
5)Protokoll kommunövergripande samverkansgruppen 150521
6) Karlskrona kommun i siffror 2015-2024

12
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§ 50
Övrigt.
Läs och skrivplattor
På grund av att många inte finner sina HP- plattor funktionella
kommer de som vill kunna byta ut sina plattor mot i- Pads.
Anmälan om att man vill byta platta ska göras till Lisbeth Johansson
lisbeth.johansson@karlskrona.se senast den 30 september 2015.
Funka för livet- mässa
Ordförande Anna Eklund (FP) informerar om Funka för Livetmässan den 14- 15 september på ABB Arena Rosenholm och
uppmanar ledamöterna att besöka den.
Inställt och flyttat sammanträde
Ordförande Anna Ekström (FP) informerar om att
funktionsstödsnämnden den 1 oktober 2015 är inställd och att
arbetsutskottet är flyttat till den 1 oktober 2015.
_____

29 oktober 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 29 oktober
2015
§ 51 Rapport om långsiktiga rationaliseringar.
§ 52 Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
§ 53 Budgetuppföljning per den 30 september 2015.
§ 54 Redovisning av rapporterade avvikelser 15 05 01-15 08 31.
§ 55 Information avseende remiss- förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga
vårdskador (Lex Maria).
§ 56 Sammanträdesplan 2016.
§ 57 Redovisning /uppföljning intern kontrollplan, Begränsningsåtgärder.
§ 58 Anmälningsärenden.
§ 59 Övrigt.
___

1

29 oktober 2015

Plats och tid

Gullberna Park, KKC.
Torsdagen den 29 oktober 2015, kl. 09.00-11 .30

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S) kl. 9.00-10.50 §§ 51-56
Emma Stjernlöf

Ledamöter

Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Camilla Karlman (SD)
Tove Håkansson (SD)
Ingela Abramsson (C)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Bo Blomqvist (S)
Maj Olsson kl.10.50- 11.30 §§ 57-59

Närvarande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Charlotta Sahlin (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Maj Olsson (C) kl. 9.00-10.50 §§ 51-56

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
HR- specialist lena Dehlin
Medicinskt ansvarig sjuksköterka Ann- Britt
Mårtensson
Myndighetschef Ingrid Karlsson
Verksamhetschef Rita Kihlström
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
Planeringssekreterare Jessica Andersson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Camilla Karlman (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

2

29 oktober 2015

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 51-59
Lisbeth Johansson

Ordförande

………………………………………. §§ 51-59
Anna Ekström

Justeringsledamot

………………………………………..§§ 51-59
Camilla Karlman

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

november 2015 anslagits på

3

29 oktober 2015

Handläggare
Akten

FSN 2015/250 1.4.1

§ 51
Rapport om långsiktiga rationaliseringar.
Projektledare Jörgen Aronsson föredrar ärendet.
Rapport lämnas om följande:
 Studiebesök hösten 2015,
 Organisation,
 Bemanning,
 Det som sticker ut.

Funktionsstödsnämnden beslutar
1. att ta informationen till dagens protokoll.

_____
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Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

5

FSN 2015/250 1.4.1

§ 52
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson och HR- specialist
Lena Dehlin.
Funktionsstödsförvaltningen redovisar per den 31 augusti 2015 en
negativ avvikelse mot budget på -4,6 mnkr. Överskott på intäkter
väger upp hälften av underskottet på personal och övrig drift.
Personalen utgör ca 1/3 av det totala underskottet på kostnader och
2/3 är således övrig drift.
För perioden utgör övrig drift den största negativa posten i
resultaträkningen som i huvudsak beror på att köp av verksamhet
ökat under året. I detta inbegrips både externa placeringar men
också boendeplatser hos Äldreförvaltningen. Verksamhet för
personlig assistans fortsätter också att förändras med i huvudsak
tillkommande insatser eller omprövningar som försäkringskassan
gör.
Personalen utgör en del av underskottet men den negativa
avvikelsen har backat tillbaka något men beror i huvudsak på övertid,
tillfälliga förstärkningar men också till viss del timanställda. Därutöver
ska ca 1,5 mnkr vägas upp mot en del av intäkterna eftersom
förvaltningen säljer platser till andra kommuner och möter upp
visstidsanställda med hjälp av detta.
Prognosen som beräknas efter 8 månaders resultat, läggs med
hänsyn till att det råder stor osäkerhet kring flera områden i
förvaltningen, vilket gör det svårt att förutse och därmed exakt
beräkna vad resultatet kommer att landa på efter 12 månader.
Genomlysning har gjorts i samtliga delar i verksamheterna och där
det främst råder tveksamhet är externa placeringar, personlig
assistans, köp av Äldreförvaltningen samt barnverksamheten och de
mobila teamen. Detta beror i huvudsak på verksamheternas
föränderliga natur där beslut och verkställighet kan tillkomma eller
avslutas med mycket kort varsel.
forts.

29 oktober 2015
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§ 52 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
Något som också tydligt betonas i skrivelsen är förvaltningens
fulltaliga särskilda boenden och där eftersläpningen av nya boenden
dragit ut långt i tiden.
Förvaltningen tvingas pga det köpa externa platser då det inte går att
verkställa beslut i de egna boendena pga platsbrist. Om plats kunnat
erbjudas på hemmaplan, hade kostnaderna varit betydligt lägre än
som nu är fallet. Förvaltningen ser inte detta som påverkansbart i
arbetet med att rationalisera och effektivisera såväl kvantitativt som
kvalitativt.
Med ovanstående resonemang som grund, där inte full effekt av
förvaltningens pågående arbete med ekonomiska rationaliseringar
räknats in, beräknas prognosen per augusti till – 4,8 mnkr. För att få
ekonomi i balans krävs hela året samt att det inte sker ytterligare
ökningar avseende ovanstående insatser, som riskerar att få
betydande konsekvenser för det ekonomiska resultatet.
Yrkanden
Tomas Karlsson (S) yrkar tillägg med följande lydelse: att hemställa hos

kommunstyrelsen om att funktionsstödsförvaltningen
och kommunledningsförvaltningen tillsammans får i uppdrag att
utvärdera/analysera de kort- och långsiktiga konsekvenserna av
årets befarade underskott i förhållande till beslutad budgetram.
Rapport lämnas till funktionsstödsnämnden och kommunstyrelsen i
november/december2015.
Emma Stjernlöf (M) yrkar tillägg med följande lydelse: att uppdra till
förvaltningen att utreda hur mycket pengar nämnden behöver för att
följa lagstiftningen från och med 2016 och fortsättningsvis samt
att begära medel från kommunstyrelsen för att täcka det underskott
nämnden har kvar vid årets slut.
Tomas Karlsson (S) yrkar avslag till Emma Stjernlöfs tilläggsförslag.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande
mot Tomas Karlssons avslagsyrkande och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Tomas Karlssons yrkande.
forts.
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§ 52 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
Votering
De som röstar enligt Tomas Karlssons avslagsyrkande röstar JA.
De som röstar enligt Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Billy Peltonen (S), Sonny
Bengtsson (S), Bo Blomqvist (S), Mikael Hammarin (S), Ingela
Abramsson (C) och Anna Ekström (FP)
Följande röstar NEJ: Emma Stjernlöf (M), Anders Ovander (M),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), och Lennart
Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden beslutar således med 7 JA- röster mot 5
NEJ- röster att avslå Emma Stjernlöfs första tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Emma Stjernlöfs andra
tilläggsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering
De som röstar enligt arbetsutskottets förslag röstar JA.
De som röstar enligt Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Billy Peltonen (S), Sonny
Bengtsson (S), Bo Blomqvist (S), Mikael Hammarin (S), Ingela
Abramsson (C) och Anna Ekström (FP)
Följande röstar NEJ: Emma Stjernlöf (M), Anders Ovander (M),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), och Lennart
Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden beslutar sålunda med 7 JA- röster mot 5
NEJ- röster att avslå Emma Stjernlöfs andra tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Tomas Karlssons
tilläggsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Tomas Karlssons yrkande

forts.
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§ 52 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.

Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2015
2. att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta arbetet med såväl
kortsiktiga – som långsiktiga åtgärder för ekonomi i balans
att för egen del notera svårigheten i att sänka kostnaderna i
verksamheten utan att det får negativa effekter på den kvalitet i
utförandet som lagstiftningen framhåller
3. att hemställa hos kommunstyrelsen om att
funktionsstödsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen
tillsammans får i uppdrag att utvärdera/analysera de kort- och
långsiktiga konsekvenserna av årets befarade underskott i
förhållande till beslutad budgetram. Rapport lämnas till
funktionsstödsnämnden och kommunstyrelsen i
november/december2015.
____

8

29 oktober 2015

Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten
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FSN 2015/250 1.4.1

§ 53
Budgetuppföljning per den 30 september 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson.
Funktionsstödsnämnden redovisar per september ett underskott på 2
828 tkr, netto omslutningen är 297 708 tkr och nämndens
budgeterade medel för perioden 294 880 tkr
Enlig upprättad resultaträkning redovisas en negativ avvikelse om
2,8 mnkr. I huvudsak fördelas resultatet mellan å ena sidan överskott
på intäkter och å andra sidan underskott på personal och övrig drift.
Jämfört med augusti har den negativa avvikelsen förbättrats med 1,8
mnkr och beror främst på att kostnaderna för personalen går tillbaka
med 1,5 mnkr. Även övrig drift går tillbaka en aning och överskottet
på intäkter ökar något.
Prognos och åtgärdsplan
Efter att ha genomlyst samtliga verksamheter i förvaltningen står det
klart att underskottet stävjats from maj och framåt och bryter den
negativa trenden. Allt fler verksamheter i de egna delarna får nu ihop
sin ekonomi och där det fortfarande finns underskott mattas detta av
och blir mindre. Det finns ett flertal anledningar till att trenden nu har
vänt och förvaltningen fortsätter arbetet med att hålla ner kostnader
och effektivisera. Dock sker detta till vissa delar på bekostnad av
kvalitet och där brukarna inte fullt ut får de insatser som beviljats,
vilket också visar sig i att antalet avvikelser pga ej utförda insatser
ökat markant sista tiden.
Fortsatt är det köp av verksamhet som sticker ut, dvs externa
placeringar där det för närvarande är 3 psykiatriplatser som ej är
finansierade, köp av Äldreförvaltningen där framförallt boendedelen
ligger fortsatt högt men också tex kontaktpersoner som också ökar
varje månad. Något som tillkommit under som påverkar ekonomin
negativt är en barninsats där det för närvarande är en total kostnad
på ca 1,5 mnkr som tillfaller Funktionsstödsförvaltningen. I väntan på
beslut om insats enligt SFB ( personlig assistans) och ev familjehem
står således förvaltningen för en stor del av personalkostnaden, vilket
ligger med i det totala resultatet.
forts.
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§ 53 forts.
Budgetuppföljning per den 30 september 2015.
Med anledning av nuvarande läge där förvaltningen förbättrar
kostnadsläget samt uppdrag för rationaliseringar 2015-2016 där det
ligger ett antal åtgärder planerade, både sådana som väntar på
effektuering men också sådana som vidtagits, beräknas prognosen
bli -3,0 mnkr vid årets slut. Prognosen förbättras därmed vilket beror
på resultatet per september. Alla åtgärder som planeras har inte haft
effekt än och vissa av åtgärderna går inte exakt att räkna på i nuläget
men förvaltningen kommer med hjälp av de planerade aktiviteterna,
kunna dra ner kostnadsmassan så pass mycket att ekonomin
beräknas komma i balans vid årets slut. Utifrån hur läget är per siste
september. Dock behövs årets samtliga 12 månader räknas in för att
åstadkomma detta. Ekonomi i balans förutsätter också att allt annat
är lika, dvs att inget annat oförutsett händer i någon av förvaltningens
egna verksamheter eller att det inte kommer in ytterligare placeringar
pga fulltaliga boenden eller något annat som tex har med
försäkringskassan att göra. Skulle det inträffa blir det per automatik
förenat med höga kostnader som i en mycket tajt budgetram inte kan
rymmas i densamma. Läget är således sådant nu att de egna
verksamheterna internt i förvaltningen möter upp delar av det
externa, dvs köp av verksamhet.
Funktionsstödsnämnden lämnar en prognos för helår på – 3,0 mnkr.
Verksamhetschef Rita Kihlström informerar om vilka konsekvenser
de vidtagna besparingsåtgärderna förorsakat i verksamheterna.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att godkänna budgetuppföljning per den 30 september 2015
2. att fortsatt arbeta med redan tilldelade uppdrag som får avsedd
effekt i att få ekonomi i balans för helår
_____

29 oktober 2015

Handläggare
Akten
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FSN 2015/925 1.5.2

§ 54
Redovisning av rapporterade avvikelser 150501-150831.
Myndighetschef Ingrid Karlsson och medicinskt ansvarig
sjuksköterska Ann- Britt Mårtensson föredrar ärendet.
Enligt Funktionsstödsnämndens riktlinjer för systematiskt
kvalitetsarbete och avvikelserapportering ska förvaltningen redovisa
till nämnden rapporterade avvikelser per tertial.
Bifogad redovisning avser perioden 15-05-01 - 15-08-31 och
innefattar rapporterade avvikelser enligt SoL, LSS , samt HSL,
orsaker till avvikelser , konsekvenser för brukaren samt
dokumenterade åtgärder.
Efter analys av sammanställning av resultatet har förslag till
förbättringsområden och förslag till åtgärder upprättats.
Sammanställning och förslag till åtgärder kommer att informeras
berörda verksamhetschefer och områdeschefer.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta informationen till dagens protokoll.

_____

29 oktober 2015

Handläggare
Akten
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FSN 2015/1991 1.5.3

§ 55
Information avseende Remiss- förslag till föreskrifter om
anmälan om allvarliga vårdskador.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Vården och omsorgen i Karlskrona kommun är organiserad i en
äldrenämnd som ansvara för vård och omsorg för personer över 65
år och en funktionsstödnämnd som ansvarar för vård och omsorg för
personer under 65 år samt personer med funktionshinder,
nämnderna lämnar följande gemensamma yttrande över förslaget.
Vi instämmer med IVO om att förslaget till föreskrift innebär ett
förtydligande av hur anmälningsansvariga ska göra vid anmälan
enligt lex Maria. Det är också bra att hela författningen är en
föreskrift.
Dock har vi några synpunkter på föreskriften.
I förslaget finns inte längre någon 2 månaders gräns för anmälan
utan begreppet snarast används. Det ger möjlighet till tolkningar och
kan innebära en risk för att utredning och anmälan prioriteras ner och
fördröjning.
I och med att exempel helt har slopats både som föreskrift och som
allmänt råd så finns det ingen tydlig skyldighet att anmäla självmord
som nuvarande författning föreskriver. Detta kan leda till att färre
självmord utreds och rapporteras vilket i sin tur kan leda till att
kunskap om självmord och förebyggande insatser inte tas tillvara och
sprids vidare inom hälso- och sjukvården.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att godkänna remissyttrandet.
_____

29 oktober 2015

Kommunikationsavdelningen
Kansliavdelningen
Akten

FSN 2015/2035 1.3.2

§ 56
Sammanträdesplan 2016.
Drift- och serviceförvaltningen, har upprättat förslag till
sammanträdesplan 2016 vilken läggs fram för
funktionsstödsnämnden för beslut.
Hänsyn har tagits till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträden, samt tidpunkter för ekonomiska uppföljningar när
planen tagits fram.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att efter mindre ändring av redaktionell art anta föreslagen
sammanträdesplan för år 2016
_____
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Handläggare
Akten
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FSN.2015/

§ 57
Redovisning av internkontroll avseende skydds- och
begränsningsåtgärder för personer med nedsatt
beslutsförmåga.
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson och planeringssekreterare
Jessica Andersson föredrar ärendet.
Socialstyrelsen har publicerat Meddelandeblad nr 12/2013 om ”
Tvångs- och skyddsåtgärder för personer inom vård och omsorg för
vuxna”.
Meddelandebladet redogör för aktuellt regelverk när det gäller
verksamheter som ger stöd enligt HSL,SOL, och LSS. Det gäller
främst vuxna, för barn finns ytterligare regelverk att beakta.
I maj 2013 fick Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp utvecklingen av
vården och omsorgen om vuxna personer med nedsatt
beslutsförmåga. De skulle även samordna de uppdrag som lämnats
till andra instanser.
• Svenskt Demenscentrun, ta fram handbok för att undvika
begränsningsåtgärder.
• Myndigheten för delaktighet MFD, miljöanpassning teknik och
hjälpmedel som ett led i att undvika begränsningsåtgärder
• Inspektionen för vård och omsorg IVO, verksamhetstillsyn vad
gäller tvångs- och begränsningsåtgärder
Socialstyrelsen skall särskilt ta fram förslag till vilket stöd
verksamheterna behöver för att undvika tvångs- och
begränsningsåtgärder.
Funktionsstödsförvaltningens verksamhetsplan för 2015 ger ett
uppdrag i den interna kontrollplanen om tvångs-, skydds- och
begränsningsåtgärder. Utifrån detta har verksamhetsbesök gjorts på
tre gruppbostäder. Utifrån de verksamhetsbesök som genomförts ger
funktionsstödsförvaltningen förslag på följande åtgärder:
• Förvaltningen skall sprida kunskap om lagar och föreskrifter som
gäller skydds-och begränsningsåtgärder.
forts.
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§ 57 forts.
Redovisning av internkontroll avseende skydds- och
begränsningsåtgärder för personer med nedsatt
beslutsförmåga.
• Förvaltningen skall ta fram en rutin för arbetet med att förebygga
och avveckla begränsningsåtgärder. Rutinen skall ingå i
förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
• Förvaltningen skall påskynda arbetet med att öka kompetensen
inom Alternativ kompletterande kommunikation, AKK och olika
arbetsmetoder för att förebygga utmanande beteende.
• Förvaltningen skall fortsätta utveckla det systematiska arbetet på
individnivå via arbetet med genomförandeplanen. Särskild vikt skall
läggas på att utveckla den sociala dokumentationen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

29 oktober 2015
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§ 58
Anmälningsärenden.
a) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
b) Förvaltningsrätten Växjö
Dom 2015 09 24 Mål nr 1312-15. Överklagande personlig
assistans.
Dom 2015 08 20 Mål nr 826-15. Överklagande särskild avgift om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Dom 2015 08 20 Mål nr 1249-15. Överklagande insats enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
c) 2014 års verksamhetsberättelse Föreningen för barn och unga
och vuxna med utvecklingsstörning iBlekinge.
d) Inbjudan till ”En kväll om föreningens betydelse för integrationen”
e) Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2015 10 15
_____

29 oktober 2015
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§ 59
Övrigt.
Förvaltningschef Claes Wiridén informerar om diskussioner med
äldreförvaltningen angående köpta tjänster för insatser nattetid.
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson informerar om att de som har
valt att byta sina HP- plattor mot i- Pads nu kan göra detta. Tid finns
avsatt på kansliavdelningen den 9 november kl 8.00-10.00 och kl
13.30-15.30, den 16 november kl. 8.00-10.00 och kl 13.30-15.30
samt den 23 november kl. 8.00-10.00
Anmälan om när man vill komma mailas till Lisbeth Johansson.
_____

12 februari 2015

1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 12 februari
2015.
§ 4 Internbudget 2015.
§ 5 Årsbokslut ekonomi 2014.
§ 6 Beslut om reglemente, Kommunala handilapprådet.
§ 7 Val av representanter till Kommunala handikapprådet.
§ 8 Delegationsärenden.
§ 9 Anmälningsärenden.
§ 10 Övrigt.
___

12 februari 2015

Plats och tid

KKC, Gullberna Park, lokal Kungsholmen
Torsdagen den 12 februari 2015, kl. 9.00- 11.45

Beslutande:
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Fredrik Wallin (S)
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S) § 4 kl. 9.00-10-30
Anders Ovander (M)
Camilla Karlsman (SD)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S) §§ 5- 10, kl. 101.30-11.45
Tove Håkansson (SD)

Närvarande ersättare

Sonny Bengtsson § 4 kl. 9.00-10.30
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP)
Nils Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Fredrik Wallin (S)

Justeringens plats och tid

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 4- 10
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 4- 10
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 4- 10
Fredrik Wallin

2

12 februari 2015

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

februari 2015 anslagits på

3

12 februari 2015
Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

4

FSN.2015.14.042

§4
Internbudget 2015.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén och controller
Anna Gustafsson.
Bakgrund
Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till internbudget
och verksamhetsplan för 2015, med plan för 2016-2017.
I arbetet har de, av kommunfullmäktige, fastställda målen brutits
ner och beskrivits. Här finns även beskrivet vilka aktiviteter som
nämnd och förvaltning skall arbeta med under perioden.
Det är tydligt att tilldelade medel begränsar verkställighetens
möjligheter till att nå upp till de krav på kvalitet som lagstiftningen
kräver.
Detaljer
Mellan 2014 -2015 har Funktionsstödsnämndens budgetram utökats
med 13,5 mnkr i ren ramförstärkning, exkluderat tekniska justeringar,
vilket är ca 6,5 mnkr mindre än de ursprungliga uppskattade behoven
och ca 29,5 mnkr mindre än det senare reviderade behovet.
Den internbudget som föreligger förutsätter att den rationalisering
som genomfördes under 2014 ligger kvar även 2015, vilket
innebär att resurstilldelningen blir 3-5% till verkställigheten.
Internbudgeten har inte möjlighet att möta några behovsökningar
utan att göra ytterligare rationaliseringar i verksamheterna.
Ökade ramanslag till funktionsstödsnämnden ger även ökade
intäkter till kommunkassan. De satsningar som gjorts inom
området för funktionsnedsatta har inneburit att Karlskrona
kommun i dagsläget får ta del at det utjämningssystem som finns
för LSS.
Från att ha varit en avgiftskommun får Karlskrona kommun idag
ett bidrag på 35 mnkr.
forts.

12 februari 2015

5

§ 4 forts.
Internbudget 2015.
Funktionsstödsnämnden beslutar
1. att efter redaktionella ändringar, godkänna förelagda
internbudget.
2. att utifrån internbudgetramen där ökad efterfrågan inte ryms, ge
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram möjliga rationaliseringar
under 2015, och på längre sikt, och presentera detta på
funktionsstödsnämndens sammanträde den 12 mars exklusive
flitpeng och resor till/från daglig verksamhet.
3. att uppdra åt förvaltningschefen att se över möjligheten att skapa
en reservpost i internbudgeten.
4. att ge förvaltningschefen uppdrag att sätta fokus på de mest
kostnadsdrivande ärendena och hitta andra arbetssätt, som frigör
resurser, och att återkomma till funktionsstödsnämnden den 7 maj
2015.
5. att ge förvaltningschefen uppdrag att utreda boendekostnaderna
och boendeformer, och återkomma till funktionsstödsnämnden den 9
april 2015.
____

12 februari 2015

Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

6

HN. 2013.592.042

§5
Årsbokslut ekonomi 2014.

Handikappnämnden lämnar ett negativt resultat för verksamhetsåret
2014 om – 11,3 mnkr. Det finns ett antal orsaker till att ekonomin inte
är i balans vid årets slut som redogörs för i rapporten.
I huvudsak beror resultatet på ökad efterfrågan vilket varit en av
anledningarna till att kostnadsmassan varit svår att hantera i
förvaltningen de sista åren, så även under 2014. Som framgår i
bilagorna som rör antalet LSS insatser, ses en markant ökning över
åren som rör främst de dyrare insatserna. Ökningen beror i första
hand på ökad efterfrågan där lagstiftningen styr över vad som måste
verkställas och där nya ärenden kommer in främst i de delar som
gäller mobila team men också i köp av verksamhet både hos
Äldreförvaltningen samt hos externa utförare.
Det som också händer i förvaltningen är att den något billigare
insatsen kontaktperson nu ses öka markant under 2014 där antalet
utökats med 42 stycken.
Anledningen är att den snäva budgetramen medför en slimmad
personalstat i samtliga förvaltningens särskilda boenden vilket
medför att brukarna istället söker stödinsatser då i form av
kontaktperson, för att få stöd i sina fritidsaktiviteter. En insats, som
om det funnits utrymme i budgeten, i större utsträckning hade kunnat
utföras av boendets egen personal.
En del av utökningarna är kända vid ingången av året och
inplanerade i fördelningen av budgetramen men en hel del insatser
tillkommer och kan därför inte planeras in budgeten. Det finns heller
inte möjlighet att göra justeringar löpande under året och därmed får
oplanerade händelser oftast hanteras utanför budgetramen, vilket
därmed är orsaken till att prognosen har ändrats efter hand under
året. De sista prognoserna gav vid handen dels ett befarat underskott
i augusti på – 8,0 mnkr som per oktober ändrades till – 10,0 mnkr.
Det slutliga resultatet blev därmed – 11,3 mnkr.
forts.

12 februari 2015

§ 5 forts.
Årsbokslut ekonomi 2014.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna årsbokslut ekonomi per den 31 december 2014
______
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12 februari 2015
Handläggare
Kommunala handikapprådet
Akten

8

FSN.2015.69.003

§6
Beslut om reglemente, Kommunala handikapprådet.
Karlskrona kommuns kommunfullmäktige har beslutat att begreppet
handikapp ska ersättas med andra begrepp i kommunen från och
med år 2015. Nämnden föreslås heta Funktionsstödsnämnden och
förvaltningen funktionsstödsförvaltningen. Med anledning av detta
bör även Kommunala Handikapprådet byta namn och reglementet
revideras.
Rådet föreslås byta namn till Kommunala Rådet för
Funktionshinderfrågor, KRF.
Nuvarande reglemente ändras i enlighet med förslaget till nytt namn
och begreppet handikapp tas bort i reglementet.
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att ändra
nämndsorganisationen från och med 1 januari 2015. Därmed
stämmer inte § 3 i nuvarande reglemente där representationen från
de kommunala nämnderna anges med den beslutade politiska
organisationen.
§ 3 revideras för att stämma med den politiska organisationen från
och med år 2015.
Antalet sammanträden för rådet regleras i det nuvarande reglementet
i inledningen av § 5.
- ”Rådet sammanträder minst fyra gånger per år eller kallas vid
behov till extra sammanträden.”
Under de senaste åren har det förekommit att ett sammanträde
ställts in på grund av för få anmälda ärenden och antal ärenden till
övriga sammanträden har varit få.
Rådets arbetsutskott bedömer att det är befogat att i reglementet
ändra antalet angivna sammanträden per år.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår därför att § 5 i reglementet
revideras och istället får lydelsen:
- Rådet sammanträder minst två gånger per år och kallas vid behov
till extra sammanträden.
forts.

12 februari 2015
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§ 6 forts.
Beslut om reglemente, Kommunala handikapprådet.
Funktionsstödsnämnden beslutar efter tillstyrkan från
arbetsutskottet
1.att ändra namnet från Kommunala Handikapprådet till Kommunala
Rådet för Funktionshinderfrågor, KRF
2. att anta upprättat förslag till revidering av reglementet för Rådet för
Funktionshinderfrågor
_____

12 februari 2015
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Handläggare
Akten

10

HN.2014.428.102

§7
Val av representanter till Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Ordföranden redogör för de val som ska förrättas.
2 ordinarie ledamöter, varav en tillika ordförande i rådet
Tomas Karlsson (S) föreslår
Bengt Jonsson (FP) tillika ordförande i rådet.
Emma Stjernlöf (M) föreslår
Anders Ovander (M)
Funktionsstödsnämnden bifaller förslagen.
2 ersättare
Tomas Karlsson (S) föreslår
Billy Peltonen (S)
Emma Stjernlöf (M) föreslår
Lennart Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden bifaller förslagen.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att till ordinarie ledamöter i Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor utse
Bengt Jonsson (FP) tillika ordförande i rådet, och
Anders Ovander (M).
2. att till ersättare i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor utse
Billy Peltonen (S) och
Lennart Svantesson (KD)
____

12 februari 2015

§8
Delegationsärenden.
Beslut fattade av tjänstemän
 Yttrande över detaljplan för Pottholmen 1 etapp 1
 Yttrande över detaljplan Lasarettet
 Yttrande över detaljplan Frimuraren 8
 Yttrande över detaljplan Mineralen 1
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____

11

12 februari 2015

§9
Anmälningsärenden.
1. Beslut kommunfullmäktige
a) 141210-11 § 238 Fastställelse av reglementen för
kommunstyrelsen och övriga med anledning av ny
nämndsorganisation.
b) 141210-11 § 236 Uppföljning per den 30 oktober 2014 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
c) 141210-11 § 231 Nya bestämmelser för ersättning till
förtroendevalda i Karlskrona kommun.
d) 141210-11 § 229 FOU- avtal mellan Landstinget i Blekinge och
Blekinges kommuner 2015-2019.
e) 141210-11 § 237 Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____
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12 februari 2015
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§ 10
Övrigt.
Förvaltningschef Claes Wiridén informerar om pågående utredning
med syfte att samordna och effektivisera bemanningsorganisationen
i Karlskrona kommun.
Information lämnas om följande:
 Bakgrund.
 Förslag på organisation. Gemensam äldreförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen och kunskapsnämnden. Organisation
inom HR- enheten.
 Ekonomi.
Förvaltningschef Claes Wiridén informerar om bemanningsproblem
avseende övertid i samband med dygnstjänstgöring.
_____

12 mars 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 12 mars
2015.
§ 11 Informationer och föredragningar.
§ 12 Verksamhetsberättelse, handikappnämnden 2014.
§ 13 Budgetrapport per den 28 februari 2015.
§ 14 Delegationsärenden.
§ 15 Anmälningsärenden.
§ 16 Övrigt.
___

1

12 mars 2015
Plats och tid

KKC, Gullberna Park, lokal Oskarsvärn
Torsdagen den 12 mars 2015, kl. 9.00- 12.15

Beslutande:
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Cecilia Abrahamsson (S)
Fredrik Wallin (S) §§ 11-12 kl. 9.00-11.10
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 13-16 kl. 11.10-12.15
Tove Håkansson (SD)

Närvarande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 11-12 kl. 9.00-11.10
Sonny Bengtsson (S)
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Salin (M)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP) §§ 11- 14 kl. 9.00-11.45
Nils Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Områdeschef Margareta Petersson
Områdeschef Anna Månsson
Områdeschef Tina Brissmalm
Verksamhetschef Leif Bohman
Verksamhetschef Rita Kihlström
Verksamhetschef Vibeke Jenssen Clegg
Fritidskonsulent Peter Holmström
Kurator Ingrid Romberg
Kurator Annika Lundberg
Arbetsterapeut Åsa Ehnbom
Sjuksköterska Yvonne Knutsson
Myndighetschef Ingrid Karlsson
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
HR- specialist Lena Dehlin
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Cecilia Abrahamsson (S)

2

12 mars 2015

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

............................................. §§ 11-16
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 11-16
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 11-16
Cecilia Abrahamsson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

mars 2015 anslagits på

3

12 mars 2015

4

§ 11
Informationer/ Föredragningar.
Information inför beslut om verksamhetsberättelse,
handikappnämnden 2014, föredras av:
Team Handikappomsorg - Områdeschef Margareta Petersson och
områdeschef Anna Månsson,
Team Barn och unga – Områdeschef Tina Brissmalm,
Team Assistans – Verksamhetschef Leif Bohman,
Team Socialpsykiatri – Verksamhetschef Rita Kihlström,
Team Arbete och fritid – Fritidskonsulent Peter Holmström,
Specialistteamet – Kurator Ingrid Romberg, kurator Annika Lundberg,
arbetsterapeut Åsa Enbohm och sjuksköterska Yvonne Knutsson,
Information lämnas om följande:







Måluppfyllelse,
Särskilda händelser 2014,
Kvalitetssäkring,
Ekonomi,
Särskilda utvecklingsområden 2015,
Riskbedömningar/Analys 2015

Personalbokslut 2014 föredras av HR- specialist Lena Dehlin.
Information lämnas om följande:
 Antal anställda
 Antal medarbetare med månadslön respektive timlön
 Mertid
 Sjukdagar
 Frisknärvaro
 Personalförsörjning och rekrytering
 Arbetsmiljö och samverkan
forts.

12 mars 2015

5

§ 11 forts.
Informationer/ Föredragningar.
Kvalitetsberättelse 2014 föredras av myndighetschef Ingrid Karlsson
och utvecklingschef Tomas Gotthardsson,
Information lämnas om följande:













Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
Uppföljning av kvalitetsplan,
Aktiviteter 2014 och resultat respektive kvalitetsområde,
Egenkontroll och dokumentationsskyldighet, systematiskt
förbättringsarbete,
Kvalitetsplan 2015,
Systematiskt kvalitetsarbete,
Genomförda utbildningar,
Egenkontroll- Verksamhetsuppföljningar 2014,
Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg
Systematiskt förbättringsarbete,
Synpunkter och klagomål,
Lex Sarah- rapporter.

Medborgardialog föredras av utvecklingschef Tomas Gotthardsson.
Information lämnas om följande:







Brukarundersökning 2014,
Projekt om återhämtning,
Arbete med ökad delaktighet,
Delaktighetsplan
Träffpunkt Svarta Pärlan,
Arbete med stöd för att brukarråd för personer med psykiska
funktionshinder och deras anhöriga
 Uppdrag 2015- forum för utbytte mellan intresseorganisationer och
funktionsstödsförvaltningens ledning.
____

12 mars 2015
Kommunfullmäktige
Revisionen
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

FSN.2015.58.041

§ 12
Verksamhetsberättelse, handikappnämnden 2014.
Underlaget beskriver hur nämnden verkställt sitt uppdrag under
2014. Årsbokslutet är den samlade redovisningen som anger
måluppfyllelse, personaluppföljning samt ekonomiskt resultat.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2014
2. att godkänna årsbokslut personal för 2014
3. att överlämna årsbokslutet till revisionen
4. att hemställa hos kommunfullmäktige att bli befriad från kravet
på återbetalning av hela det negativa resultatet som föreligger för
2014
______

6

12 mars 2015
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§ 13
Budgetrapport per den 28 februari 2015.
Förvaltningschef Claes Wiridén lämnar en nulägesbeskrivning över
avseende budget 2015.
Prognosen visar ett underskott motsvarande 6, 5 miljoner kronor/ per
årsbasis.
Information lämnas om följande:
 Projektledare Jörgen Aronsson med uppdrag att arbeta med
rationaliseringar inom funktionsstödsnämndens verksamheter.
Uppdragen är
a) Uppdrag att skapa en reserv i funktionsstödsnämndens budget
b) Uppdrag att se över personalresurser och ta fram plan för
personalförsörjning
c) Redovisa förslag till annat arbetssätt för de mest
kostnadskrävande verksamheterna.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma med mer detaljer
avseende de rationaliseringar som görs/planeras.
_____

12 mars 2015

§ 14
Delegationsärenden.
Beslut fattade av tjänstemän
a) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom
LSS 9 §.
b) Anmälan till fullmäktige (SoL16 kap. § 6 f-h) verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna
____

8

12 mars 2015

§ 15
Anmälningsärenden
1) Beslut kommunfullmäktige
a) 150129 § 16 Handlingsplan mot korruption
b) 141210-11 § 234 Utbetalning av partistöd för 2015.
c) 141210-11 § 232 Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension
AKAP- KL.
d) 141210-11 § 233 Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL).
2) Beslut kommunstyrelsen
a) 150127 § 37 Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges
beslut om budget 2015, att- satserna 5 och 6.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____

9

12 mars 2015
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§ 16
Övrigt.
Ordförande, Anna Ekström, informerar om att den 15- 16 april 2015
kommer planeringsdagar att genomföras.
Den 15 april avslutas med gemensam middag.
Den 16 april avslutas med funktionsstödsnämndens sammanträde.
Ordinarie nämndsammanträde den 9 april ställs in.
Arbetsutskottets sammanträde är flyttat till den 9 april kl. 9.00.
Anna Ekström ställer fråga om kostnadsskillnad mellan privat och
kommunal personlig assistans inkl. ”overheadkostnader”.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
Billy Peltonen ställer fråga angående att nå jourchefer utanför
kontirstid.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
Tomas Karlsson (S) ställer fråga angående föredragning om
mångfaldsplanen.
Förvaltningschef Claes Wiridén återkommer i frågan.
Billy Peltonen (S) ställer fråga angående patientsäkerhetsberättelse.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
_____

16 april 2015 1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 16 april
2015.
§ 17 Utdelning kvalitetspris 2014
§ 18 Informationer och föredragningar.
§ 19 Budgetuppföljning per den 31 mars 2015.
§ 20 Återrapport, verksamhetsförändring.
§ 21 Återrapport intern kontroll, bemanning,
§ 22 Delegationsärenden.
§ 23 Anmälningsärenden.
§ 24 Övrigt.
___

16 april 2015 2
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Torsdagen den 16 april 2015, kl. 13.00- 16.00

Beslutande:
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Cecilia Abrahamsson (S)
Laila Johansson (S)
Anders Ovander (M)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Tove Håkansson (SD)
Maj Olsson (C)

Närvarande ersättare

Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Salin (M)
Bengt Jonsson (FP)
Nils Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Projektledare Jörgen Aronsson
Områdeschef Anders Cullefors
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Laila Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 17-24
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 17-24
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 17-24
Laila Johansson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

april 2015 anslagits på
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Akten

FSN.2015.118.029

§ 17
Kvalitetspris 2014.
Ordförande Anna Ekström (FP) och 1:e vice ordförande Tomas
Karlsson (S) förättar prisutdelning.
Funktionsstödsnämndens kvalitetspris delas ut till de arbetsgrupper
som genom ett konsekvent målarbete verkat för att uppfylla
nämndens mål för verksamheten på ett bra sätt.
Enligt gällande rutin har förvaltningens tjänstemän utifrån inskickade
målredovisningar nominerat de som på mest förtjänstfullt sätt arbetat
för måluppfyllelse inom sitt ansvarsområde. Det är sedan juryns
uppdrag att utse och rangordna vinnarna av kvalitetspris 2014.
Kvalitetsprisjuryn har vid sammanträde den 16 april 2015 § 13
beslutat om följande fördelning.
Kvalitetspris
Sjövillan
Mobila teamet HO
Bokbacken och Rosenlyckan DV
Vädergatan
Personlig assistans, Adlersten
Hedersomnämnande
Team Socialpsykiatri

10 000 kronor
8 000 kronor
6 000 kronor
3 000 kronor
3 000 kronor

3 000 kronor

Ordföranden tackar pristagarna för deras förtjänstfulla arbete
och önskar lycka till i fortsättningen.
____
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§ 18
Informationer/ Föredragningar.
Förvaltningschef Claes Wiridén föredrar ärendet
Information lämnas om följande:
 Särskilt boende Gullberna Park
 8 platser
 Tidplan
Ordföranden tackar för informationen vilken tas till dagens
protokoll.
____
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Controller funktionsstödsnämnden
Akten

FSN.2015.14.042

§ 19
Budgetuppföljning per den 31 mars 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustavsson.
Funktionsstödsnämnden redovisar per den 31 mars 2015 ett
underskott mot budget på – 2,7 mnkr. Ett visst mått av överskott finns
på intäkter men förmår inte balansera upp underskottet på såväl
personalkostnader som övrig drift. Personalkostnader utgör den
större posten av den negativa avvikelsen.
Funktionsstödsförvaltningen har inlett 2015 ganska lugnt men
fortfarande finns ett stort tryck på verksamheterna och det gäller
framförallt korttidsverksamheterna samt mobila teamen.
Personalkostnaderna ökade markant i januari beroende på ob-tillägg
från december som betalades ut med en månads eftersläpning,
därefter har dessa kostnader gått tillbaka och varit på en stabil nivå
under februari och mars. För övrig drift är det främst personlig
assistans som, liksom tidigare, utgör en stor osäkerhetsfaktor där
ärenden tillkommer/ ändras ständigt men också externa placeringar
som kan komma akut och riskerar höga dygnsavgifter. Det är
framförallt pga att förvaltningens egna särskilda boenden är
fullbelagda som gör att externa platser måste köpas för att kunna
verkställa beslut.
Överskottet på intäkterna hänförs i stort sett till platser som säljs till
andra kommuner och som inte är budgeterade, för perioden 2
stycken. Dessa intäkter används för finansiering av visstidsanställd
personal i korttidsverksamheten och ska således möta delar av
underskottet på personalkostnader.
I förvaltningen har ett arbete med verksamhetsöversyn startat som
går under arbetsnamnet uppdrag rationaliseringar 2015-2016 med
syfte att gå igenom samtliga verksamheter och där målet är att utföra
stöd till brukarna på ett bättre kvalitativt och ekonomiskt sätt. Det
handlar såväl om schemaöversyn som om att omorganisera på
boenden där det finns få brukare tex. Löpande information om
uppdragets fortskridande kommer att ges till nämnden.
forts.
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§ 19 forts.
Budgetuppföljning per den 31 mars 2015.
Efter genomgång av samtliga verksamheter finns det ett par
områden där Funktionsstödsförvaltningen ser att det kan blir svårt att
klara ekonomin inom given budgetram (se ovan). I prognosen har
hänsyn tagits till de åtgärder som planeras och vidtas under året,
dock ingår inte uppdraget rationaliseringar här då effekten av
översynen i nuläget är svårt att räkna på. Dock beräknas översynen
ge så mycket i rationalisering/ effektivisering, att ekonomin kommer i
balans för 2015. Prognosen som lämnas beräknas ändå med tanke
på förutsättningarna till – 4,9 mnkr för 2015, baserat på i nuläget
kända händelser och risker. Förvaltningen vill dock flagga för att
verksamheten är mycket föränderlig och att prognosen kan komma
att revideras under året.
Yrkanden
Ordförande Anna Ekström (FP) yrkar att texten i att- sats 3, ” under
hösten 2015” stryks.
Funktionsstödsnämnden bifaller ordförandens ändringsyrkande.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars 2015
2. att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta det påbörjade arbetet
avseende rationaliseringar och kontinuerligt återrapportera till
nämnden
3. att tillse att det finns resurser avsatta för att kunna öppna ett nytt
särskilt boende.
______
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Handläggare
Akten

FSN.2015.119.001

§ 20
Återrapport, verksamhetsförändring
Projektledare Jörgen Aronsson föredrar ärendet.
Funktionsstödsnämnden uppdrog på nämnden den 12 februari
att: utifrån internbudgetramen där ökad efterfrågan inte ryms, ge
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram möjliga rationaliseringar
under 2015, och på längre sikt samt att ge förvaltningschefen
uppdrag att sätta fokus på de mest kostnadsdrivande ärendena och
hitta andra arbetssätt, som frigör resurser.
Funktionsstödsförvaltningen har i internbudget för 2015 lagt en
ambitionssänkning med motsvarande 10 mnkr, vilket nämnden antog
den 12 februari. Nämnden konstaterar samtidigt att det behöver
genomföras rationaliseringar för att möta ytterligare efterfrågan av
nämndens tjänster, detta i en redan kostnadseffektiv och slimmad
organisation. Nämnden konstaterar att beräkningar ger vid handen
att volymtillväxt under 2015 kan motsvara 10 mnkr.
Förvaltningen har startat ett arbete med kostnadsreduceringar, vilket
innebär aktiviteter som ska ge effekt under 2015 men även
strukturella åtgärder som ska kunna ha effekt under 2016 och framåt.
Inledningsvis kommer förvaltningen arbeta med att ta bort eventuella
förstärkningar ute i verksamheterna. Dessa extra personalresurser
har tillsatts utifrån arbetsmiljö- eller verksamhetsperspektiv.
Handlingsplaner och riskanalyser tas fram för att säkert kunna
hantera en avveckling. Målet är att aktiviteter ska få ekonomiska
effekter innan halvårsskiftet 2015.
Därefter kommer en översyn och eventuell omprövning ske
avseende insatserna boendestöd och hemtjänst. Förvaltningen
kommer, utifrån kvalitetskriterier, börja med att ompröva de ärenden
som har flest timmar beviljade. Målet är aktiviteten ska få ekonomisk
effekt innan halvårsskiftet 2015.
Genom förändrad verkställighet i våra dyra verksamheter ska medel
omfördelas för att möta ökad efterfrågan, framförallt inom
barnverksamheten.
forts.
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§ 20 forts.
Återrapport, verksamhetsförändring
Genomlysning av verkställigheten kring de personer som har de
högsta kostnaderna enligt KPB, Kostnad Per Brukare. Eventuella
förändringar bör kunna ge effekter i slutet 2016.
Under hösten 2015 kommer omvärldsbevakning genomföras för att
ta fram goda exempel som kan stödja förvaltningen att göra
strukturella förändringar i de verksamheter som är mest
kostnadsdrivande. Nya arbetssätt kan därefter börja implementeras
under våren 2016 som tidigast.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att ta informationen till dagens protokoll
2. att uppdra åt förvaltningschefen att kontinuerligt rapportera
vidtagna åtgärder enligt lagd plan
3. att till funktionsstödsnämnden den 11 juni 2015 redovisa åtgärder
och effekter för att få budgeten i balans.
____
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Akten

§ 21
Återrapport intern kontrollplan, bemanning.
Ärendet föredras av områdeschef Anders Cullefors
Verksamhetschefer och ansvarig chef för resursenheten inom
Funktionsstöds förvaltningen gör återkommande tillsyn i hur vi
säkerställer bemanningen av korttidsfrånvaro både via direktkontroll
enligt kontrollplan minst 2 ggr/år mars och september tillika
genomgång och uppföljning månadsvis enligt bokade tider.
Ett av uppdragen i Funktionsstöds förvaltningen interna kontrollplan
avser kontroll av Hur säkerställer vi bemanningen vid
korttidsfrånvaro.
Under våren har vi haft 5 kontroller enligt följande kontrollpunkter:
 Passets start
 Passets slut
 Kompetenskrav
 Tydlighet
Tid till beställare fick info om vem som kommer.
Hade vikarien den kompetens som efterfrågades.
Om beställningen inkluderade flera pass, var det samma vikarier på
alla.
Tre av de aktuella kontrollärendena gav resultatet ett klart
godkännande på samtliga punkter.
Vid två av tillfällena kunde man inte uppfylla de kontrollpunkterna på
grund av ingen tillgänglig resurspersonal fanns att tillsätta. Båda
ärenden gick av den anledningen tillbaka till Boendet samt Assistans
som på egen hand fick lösa det med egen personalresurs.
Under hösten-14 / våren-15 har vi haft en bokningstillgänglighet för
hela bemanningen på ~92 % vilket är en ökning från våren -14 med
5%
Detta är fortfarande inte bra mot våra ställda mål på 98%
Vi har under samma period haft en kraftig uppgång av våra
tillsättningar av vikariat ut mot alla våra verksamheter och har så
fortsatt under året.
forts.
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§ 21 forts.
Återrapport intern kontrollplan, bemanning.
Åtgärder
 Vårt projekt ” Bättre bemanning ” som startades upp under våren 14 är i sitt slutskede och har delvis påverkat vår uppgång med 5%,
avslut innan sommaren -15
 Öka ytterligare vårt samarbete med berörda Områdeschefer och
deras team, vi tar fram underlag och uppföljningar gällande
beställningsorsaker för att aktivt jobba med att minska bemanningen.
 Vår tillfälliga ökning av extra bemanningen inom bemannings avd.
har gjort att vi har bättre kontroll av tim-anställda och vikarier.
Specifika åtgärder
 Kontinuerligt komplettera resursen och rekrytera enligt behov.
 Rekrytera - behovsanpassad tim-anställda.
 Fortsätta åtgärda föreslagna förbättringspunkter från projekt
”Bättre bemanning”
 Starta upp 2 st områden med schemaläggning i TimeCare
planering
 Ta fram förhållningsregler inför storhelger och lovdagar inom
skolan.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta information till dagens protokoll.
_____
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§ 22
Delegationsärenden.
Beslut fattade av tjänstemän
a) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl. Trummenäs,
Karlskrona kommun.
b) Presidiebeslut 150330 avseende uppdatering av regelverk för
funktionsstödsnämnden.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna
____
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§ 23
Anmälningsärenden
1) Beslut kommunstyrelsen
a) 150127 § 37 Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges
beslut om budget 2015, att- satserna 5 och 6.
b) 150303 § 68 Säkerhetsbokslut 2014 Trygghet och säkerhet.
2) Beslut kommunfullmäktige
a) 150212 § 37 Ändrad tidplan för verksamhets- och
ekonomistyrning.
3) Cura individutveckling direktionen protokoll 150121.
4) Socialstyrelsen SOSFS (M och S) Numeriskt register över den 1
januari 2015 gällande författningar som Socialstyrelsen utfärdat m.m.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____
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§ 24
Övrigt.
Ordförande, Anna Ekström, informerar om att rapport från
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträden kommer
att finnas som en stående punkt på dagordningen
Billy Peltonen (S) ställer fråga angående den interna kontrollen.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
_____

7 maj 2015

1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 7 maj 2015.
§ 25 Budgetinformation- mobila teamen.
§ 26 Personalbokslut per den 28 februari 2015.
§ 27 Information- personalfrågor.
§ 28 Återrapport, heltid som norm.
§ 29 Mångfaldsarbetet,
§ 30 Beslut om adjungering till arbetsutskottet.
§ 31 Rådet för funktionshinderfrågor, information från sammanträde
§ 32 Anmälningsärenden.
§ 33 Övrigt.
___

7 maj 2015
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Torsdagen den 7 maj 2015, kl. 09.00- 12.15

Beslutande:
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf.

2

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Fredrik Wallin (S) §§ 25- 27, 30 kl. 9.00- 10.15
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M) §§ 25, 30 kl. 9.00- 9.55
Camilla Karlman (SD)
Tove Håkansson (SD) §§ 12- del av 31 kl. 9.0011.30
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 28-29, 31- 34 kl. 10.15- 12.15
Gerd Sjögren (M) §§ 26.29, 31-34 kl. 9.55- 12-15

Närvarande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 25-27, 30 kl. 9.00- 10.15
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M) §§ §§ 26- 29, 31- 34 kl. 9.00- 9.55
Bengt Jonsson (FP)

Närvarande tjänstemän

Områdeschef Vibeke Clegg Hansen
Controller Anna Gustafsson
Enhetschef Rita Kihlström
HR- specialist Lena Dehlin
Mångfalds- och folkhälsostrateg Eva Dahlgren
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Mikael Hammarin (S)

Justeringens plats och tid

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 25- 33
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 25- 33
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 25- 33
Mikael Hammarin

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
………………………………..
Lisbeth Johansson

maj 2015 anslagits på

7 maj 2015
Akten

FSN.2015.118.029

§ 25
Budgetinformation- mobila teamen.
Ärendet föredras av verksamhetschef Rita Kihlström och controller
Anna Gustafsson.
Information lämnas om följande:





Nettoomslutning- mobila teamen,
Omslutning- personal,
Omslutning- övrig drift samt
Utveckling volym.

Ordförnaden informerar om att det är insatt ett extra sammanträde
med arbetsutskottet som kommer att handla om ekonomi.
Funfktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____

3

7 maj 2015

§ 26
Personalbokslut per den 28 februari 2015.
HR- specialist Lena Dehlin föredrar ärendet.
Information lämnas om följande:










Antal till tillsvidareanställda,
Antal visstidsanställda, månadsavlönande,
Årsarbetare tillsvidare, månadsavlönade,
Årsarbetare visstidsanställda, månadsavlönade,
Timavlönade arbetad tid, i årsarbetare,
PAN- anställda, arbetad tid i årsarbetstid,
Sjukdagar per anställd/ kön,
Sjukdagar per anställd/ ålder samt
Sjukdagar/ anställd frånvarointervall.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____
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7 maj 2015

§ 27
Information personalfrågor.
Ärendet föredras av HR- specialist Lena Dehlin.
Information lämnas om följande:






Personalnyckeltal antal anställda,
Antal sjukdagar,
Sjuktal per anställd 141201-150228,
Ökning antal sjukdagar samt
Registrerade friskvårdstimmar.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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7 maj 2015
Kommunstyrelsen
Handläggare
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

6

FSN.2015.195.026

§ 28
Återrapport, Heltid som norm.
Verksamhetschef Vibeke Jensen Clegg och colntroller Anna
Gustafsson föredrar ärendet.
Funktionsstödsnämnden vill att förvaltningen utreder vilka
förutsättningarna är för att använda heltid som norm. Grunden är att
personal ska anställas på 100% och därefter ha möjlighet att önska
en lägre sysselsättningsgrad, ”rätt till heltid, möjlighet till deltid”.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att se vilka konsekvenser
som kan uppstå med ett förändrat sätt att genomföra anställningar,
vilket redovisas i det här underlaget. Det kan betonas att det är en
början och att det kommer behöva göras ytterligare genomlysningar
för att få en fullt rättvisande bild av effekter och konsekvenser.
Funktionsstödsförvaltningen har idag 634 medarbetare anställda
tillsvidare. Siffran motsvarar ca 593 årsarbetare.
Det finns medarbetare som av personliga skäl inte kan arbeta på
högre sysselsättningsgrad.
I dagsläget har 71 medarbetare valt önskad sysselsättningsgrad upp
till 100 %. I enlighet med kommunens avtal om ÖSSG arbetar de på
årsarbetstid och på X-turer. Det innebär att de utöver den schemarad
de arbetar på, har inlagt ett antal dagar i sitt schema som är
arbetsdagar (X-dagar). X-dagar innebär att medarbetaren vet i förväg
att det är arbetsdag men inte vilken arbetstid eller arbetsplats de ska
arbeta på. All arbetad tid stäms av mot den fastställda årsarbetstiden
och visar sig som plus eller minustid. Plustid tas ut som ledighet.
Funktionstödsförvaltningen har idag 289 medarbetare som inte
arbetar 100 %. Detta motsvarar ca 37 årsarbetare. Lönekostnaden
per år för 37 årsarbetare är ca 18 500 000 kr.
En förutsättning att önska och att arbeta på högre
sysselsättningsgrad är att medarbetare har årsarbetstid och fler
inbokade arbetsdagar utöver grundschema, s.k. X-turer som
beskrivet ovan. Alla X-turer ska vara synliga i vårt
bemanningssystem för att i kunna bokas ut på lämplig arbetsplats
som vid tillfället har behov av ersättare.
forts.

7 maj 2015
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§ 28 forts.
Återrapport, Heltid som norm.
Att ha ett effektivt system för bokning och att boka upp X-passen i så
stor utsträckning som möjligt är nödvändigt för att inte stora
merkostnader ska uppstå. Det krävs flera åtgärder för att nå en
effektiv och ekonomiskt hållbar bemanning då ytterligare
medarbetare ska få rätt till heltid.
Bl.a. behövs förändrat synsätt på hur scheman ska läggas samt en
god planering av framtida bemanningsbehov.
Nyttjandegraden av X-turer kan variera stort beroende på olika
faktorer.
Framför allt har det en stor betydelse att sysselsättningsgraden inte
skiljer sig mot grundschemat för mycket. Ex. 100 % ssg och 85 % i
schema, d.v.s. max 15 % på X-turer.
Det kan vara svårt att arbeta ihop sin arbetstid med många X-turer,
då utbokning just vid denna tur inte alltid kan ske. Verksamhetens
behov av vikarie kan variera mycket. Det medför att det kan vara
stora variationer mellan medarbetares möjlighet att arbeta upp sina
x-turer och som resultat också hur mycket plus eller minus tid de har.
Av medarbetarna som idag har önskad sysselsättningsgrad har ca
40 personer plustid mellan 1 till 70 timmar och 32 personer har
minustid mellan 1-150 timmar. (några därutöver)
Det är av största vikt att planera så att plus-och minustimmar håller
sig inom ramen för avtalet, d.v.s. + 50 och -30 timmar.
En stor utmaning är att få till en bra balans på plus-och minustimmar
enligt ovan, så vi använder arbetstiden på effektivast sätt och så att
medarbetarna känner sig trygga med att sysselsättningsgrad och
schema följer varandra.
Med rätt nyttjandegrad av X-turer bör anställningar med timavlöning
kunna minska.
Att alla medarbetare ska ha rätt till heltid är en viktigt fråga framöver.
I Kommunens budget 2015 och 2016 finns avsatt medel för att
påbörja arbetet. En strategi/handlingsplan för rätten till heltid ska tas
fram.
Med den bemanningsstruktur som förvaltningen har idag, kommer
utökad tjänstgöringsgrad innebära;
· Fler medarbetare kommer behöva arbeta på mer än en
arbetsplats och ha det utlagt i sitt schema.
· Antalet X-turer/medarbetare kommer bli fler
· Antalet timavlönade kommer behöva minskas, för att möta en
ökad kostnad hos tillsvidareanställda – kan medföra en minskad
flexibilitet och möjlighet att tillsätta vikariat.
· Tryggheten för medarbetaren kommer öka, då han eller hon
kommer ha en större möjlighet att påverka sin sysselsättningsgrad.
forts.
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§ 28 forts.
Återrapport, Heltid som norm.
Konsekvenserna för brukarna har ännu inte analyserats. Detta
behöver göras utifrån ett antal antaganden avseende hur många som
kommer välja att ha en högre sysselsättningsgrad än idag.
Yrkanden
Tomas Karlsson (S) yrkar att att- sats 2 och 3 ersätts med att
funktionsstödsnämnden hos kommunstyrelsen hemställer om att bli
utsedd till pilotförvaltning i arbetet och införandet av ”heltid som
norm”.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tomas Karlssons ändringsyrkande
mot arbetsutskottets förslag och finner att funktionsstödsnämnden
beslutar enligt Tomas Karlssons ändringsyrkande
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att ta information till dagens protokoll
2. att hos kommunstyrelsen hemställa om att
funktionsstödsförvaltningen får bli utsedd som pilotförvaltning i
arbetet och införandet av ”Heltid som norm”.
____

7 maj 2015

§ 29
Mångfaldsarbetet.
Ärendet föredras av mångfalds- och folkhälsostrateg Eva Dahlberg.
Information lämnas om följande:
















Normkritiskt perspektiv,
Social hållbarhet,
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona- 2013-2015,
Varför mångfald?,
Mål och direktiv 2015,
Alltid kön- aldrig bara kön,
Grunden i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling,
Konsekvenser av kränkningar, trakasserier och diskriminering,
Normkritik,
Normkritiskt perspektiv,
Vem är norm?
Heteronormen,
Marknadsföring och kommunikation,
Hur ser det ut hos oss? samt
Bilder och filmer,

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta information till dagens protokoll.
_____
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§ 30
Beslut om adjungering till arbetsutskottet.
Ordförande Anna Ekström (FP) föreslår att Cecilia Abrahamsson (S)
adjungeras till arbetsutskottet.
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar att även en ersättare från oppositionen
adjungeras till arbetsutskottet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på att Cecilia Abrahamsson
adjungeras till arbetsutskottet mot av slag till att adjungera till
arbetsutskottet och finner att funktionsstödsnämnden beslutat bifalla
förslaget om att adjungera Cecilia Abrahamsson till arbetsutskottet
Därefter ställer ordföranden proposition på Anders Ovanders yrkande
mot avslag på mot avslag till Anders Ovanders yrkande och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar avslå Anders Ovanders yrkande.
Votering
De som önskar bifalla yrkandet röstar NEJ.
De som önskar avslå yrkandet röstar JA.
Följande röstar NEJ: Gerd Sjögren (M), Anders Ovander (M) och
Lennart Svantesson (KD).
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Cecilia Abrahamsson (S),
Fredrik Wallin (S), Laila Johansson (S), Mikael Hammarin (S),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), Ingela Abramsson,
Markus Ottosson och Anna Ekström (FP).
Funktionsstödsnämnden har således med röstsiffrorna 10 mot 3
beslutat avslå Anders Ovanders yrkande.
forts.

7 maj 2015

11

§ 30 forts.
Beslut om adjungering till arbetsutskottet.
Funktiosstödsnämnden beslutar således
att Cecilia Abrahamsson (S) adjungeras till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott.
_____

7 maj 2015

§ 31
Information från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Ordförande i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Bengt
Jonsson, informerar från rådets senaste sammanträde.
Från rådets agenda:
 Tillgänglighet- tillgänglighetsinspektion,
 Rapport från föreningarnas verksamheter.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 32
Anmälningsärenden
1) Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål 849-15 Överklagat beslut
från funktionsstödsnämnden.
2) SKL Cirkulär15:14.
3) Beslut KF 150319 § 49 Finansrapport december 2014.
4) Beslut KSAU 150309 § 21 Bokslutsberedning 2014.
5) Beslut KS 150331 § 123 Förordnande av kommundirektör,
förvaltningschef/ kommunikation och förvaltningschef/ näringsliv.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____
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7 maj 2015

§ 33
Övrigt.
Ordförande, Anna Ekström (FP), informerar om ändringar i
sammanträdesplanen till hösten. Ändringen kommer sig av att
sammanträdena bör ligga så att de hinner behandla
budgetuppföljningar och bokslut.
Nya datum för hösten 2015 är:
17 september, arbetsutskott, 1 oktober, nämndsammanträde
15 oktober, arbetsutskott, 29 oktober, nämndsammanträde
I övrigt enligt ursprunglig sammanträdesplan
Gerd Sjögren (M) ställer fråga angående önskemål om vilken
grupp/vilka grupper kontaktpolitikerna skall knytas till.
Ordförande Anna Ekström (FP) svarar.
_____
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Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 10
september 2015
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
___

Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Information budgetuppföljning per den 31 augusti 2015.
Behov av långsiktiga rationaliseringar.
Redovisning av klagomål och synpunkter per den 31 augusti 2015.
Information Lex Sarah- rapport.
Anmälningsärenden.
Övrigt.

1

10 september 2015

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Freden
Måndagen den 10 september 2015, kl. 09.00-12.30

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)

Ledamöter

Cecilia Abrahamsson (S)
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Tove Håkansson (SD)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Gerd Sjögren (M)

Närvarande ersättare

Bo Blomqvist (S)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP) kl. 9.00-9.30 §§ 44

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Verksamhetschef Leif Bohman
Verksamhetschef Rita Kihlström
Myndighetschef Ingrid Karlsson
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Tove Håkansson (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 44-50
Lisbeth Johansson

Ordförande

………………………………………. §§ 44-50
Anna Ekström

Justeringsledamot

………………………………………..§§ 44-50
Tove Håkansson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

september 2015 anslagits på

2

10 september 2015

Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

3

FSN. 2015/249.1.4.1

§ 44
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Funktionsstödsnämnden redovisar per juli ett underskott på 7 051 tkr,
netto omslutningen är 231 691 tkr och nämndens budgeterade medel
för perioden 224 640 tkr.
I matriser redovisas den aktuella månadens resultaträkning samt den
sist redovisade månadens resultaträkning vilket är maj. På grund av
semester behandlar budgetuppföljningen nu därför både juni och juli
månad i samma rapport.
Den negativa avvikelsen har ökat med 1,7 mnkr jämfört maj till juli.
Orsaken till avvikelsen på -7,0 mnkr beror enligt resultaträkningen i
första hand på underskott på såväl personal som övrig drift. Detta
vägs upp av ett överskott på intäkter som liksom tidigare i första hand
beror på försäljning av verksamhet samt överskjutande intäkter på
lönebidrag utöver budget.
Personalkostnader redovisar att underskottet ökat jämfört mellan maj
till juli och nu ses en negativ avvikelse på 5,6 mnkr efter 7 månader.
Av detta ska ca 1,0 mnkr räknas av mot projektmedel för 3 anställda
samt ca 500 tkr för en barninsats som dels ska faktureras landstinget
dels ska Socialförvaltningen stå för en del av lönekostnaden. Det
faktiska resultatet för personalen blir därmed - 4,1 mnkr. Överlag är
det är inget anmärkningsvärt som hänt i någon av verksamheterna
som ligger bakom avvikelsen utan förklaringen är främst att några av
enheterna som visar minus behöver få ner sin kostnadsmassa och
komma i balans med budget. Vid genomgång av de olika enheterna
står det klart att underskotten måste åtgärdas och detta sker nu i
form av ett uppdrag: ” rationalisering 2015-2016” som syftar till att
enheter med negativa avvikelser ska komma i balans med budget.
Detta genom ett antal aktiviter som redovisas fortlöpande i takt med
att förändringarna sker.
En större effekt av uppdraget blir att en verksamhet helt stänger och
det bidrar till att kunna flytta budgeterad personal till vissa av de
enheter där det finns vikarier utöver budget, tex till
korttidsverksamheten. Det medför att underskotten här kommer att
minska när samtlig personal som behövs på enheterna är
budgeterad.
forts.
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§ 44 forts.
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Övrig drift redovisar enligt resultaträkningen ett underskott som även
här har ökat jämfört med maj, ca 1,2 mnkr i ökning och ett totalt
underskott om ca 4,0 mnkr per juli. Den främsta orsaken till den
negativa avvikelsen är köp av verksamhet, dvs externa placeringar
samt köp av hemtjänst, korttidsboende och boendeplatser hos
Äldreförvaltningen. För externa placeringar beror ökningen och
därmed också en ökande kostnadsmassa främst på utblivet nytt
särskilt boende vilket medför att brukare som skrivs ut från
landstinget inte kunnat erbjudas plats i de befintliga särskilda
boendena i förvaltningen. Detta rör i nuläget främst
psykiatriplaceringar som är erkänt höga i dygnspris då hög
personaltäthet ofta krävs även i placeringen. Det kan handla om
kostnader upp till 7500 kr per dygn. Bedömningen är att åtminstone 2
placeringar skulle kunnat undvikas och insatsen verkställts på
hemmaplan om det nya boendet blivit klart som tänkt, en kostnad på
ca 3,5 mnkr skulle därmed ha hämtats hem. Likaså ett, ur ekonomisk
synvinkel, icke effektivt boende med enbart 4 platser skulle kunnat
lagts ner betydligt tidigare och brukarna här hade fått plats också på
det nya boendet. Nu måste detta boendet vara kvar ytterligare en tid
vilket fördyrar ännu mer. Därtill får verksamheten internt bidra med
hög boendestödsinsats till personer som behöver mycket stöd över
dygnet i sin egen bostad men som egentligen skulle behövt bo i ett
särskilt boende om det funnits plats. Risken är också påtaglig när alla
särskilda boenden är fulltaliga att det blir sanktionsavgifter från IVO
när det inte går att verkställa beslut om gruppbostad då nya tänkta
gruppbostäder ständigt försenas och skjuts upp.
För köp av Äldreförvaltningen är det mest fråga om ökat antal
boendeplatser som inte ryms inom budgetramen samt hemtjänst av
privata utförare enligt LOV som ökat mer än vad som budgeterats i
början av året. Det finns också en del övrigt brus som tillkommit, tex
larmkostnader, reparationer av bilar, utökade IT samt
telefonikostnader etc men den större delen är således köp av
verksamhet enligt ovan.
Ett annat område som också påverkar utfallet är personlig assistans
där det hittills varit förhållandevis lugnt med nya/omprövade ärenden.
Som tidigare är det eftersläpningar av ersättning från
försäkringskassan samt fakturor från privata utförare som gör det
svårt att exakt räkna på resultatet ekonomiskt. Inför hösten börjar det
hända saker som kommer att påverka assistansen framöver, dock
går det inte att räkna kostnadsmässigt på det ännu, en
återrapportering om hur det ev påverkar prognosen kommer
förhoppningsvis kunna lämnas efter delårsbokslut per augusti.
forts.
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§ 44 forts.
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Efter att ha genomlyst samtliga verksamheter i förvaltningen står det
klart att den negativa avvikelse som redovisas för juli inte pekar ut
något enskilt område som skjuter iväg kostnadsmässigt internt, dvs i
förvaltningens egna delar. Vissa verksamheter får ihop sin budget
medan det finns andra som går med underskott i den egna
verksamheten och här arbetas det aktivt med att komma ner i nivå
gällande kostnadsmassan där den ligger något för högt gentemot
tilldelad budgetram, främst då personalkostnader. Detta är kostnader
som till viss del går att påverka och arbeta effektivt med. Något som
är svårt att påverka är de yttre faktorer som inte faller inom
förvaltningens egna områden och det gäller främst köp av
verksamhet som fortsatt ligger på en hög nivå, både när det gäller
externa placeringar men också när det gäller köp hos
Äldreförvaltningen
( hemtjänst, korttidsplatser samt boendeplatser). Det är dock svårt att
liksom tidigare, veta exakt vilken nivå detta landar på under året
eftersom det helt och hållet har med att göra hur många ansökningar
om stöd som kommer in och som är berättigade till stöd enligt SOL
och LSS, men också till viss del hur landstinget bedömer att brukarna
är utskrivningsklara från sjukhuset. Likaså när det gäller personlig
assistans där det inte är möjligt att veta hur försäkringskassan fattar
sina beslut.
Enligt ovanstående redogörelse är det också situationen med
uteblivet nytt särskilt boende som nu gör att kostnaderna för externa
placeringar halkar iväg, det är inte möjligt att erbjuda brukare som
skrivs ut från sjukhuset plats i befintligt boende då det är fullt och
konsekvensen blir därmed dyra placeringar som nödlösning.
Med anledning av nuvarande läge samt uppdrag för rationaliseringar
2015-2016 där det ligger ett antal åtgärder planerade, både sådana
som väntar på effektuering men också sådana som vidtagits,
beräknas prognosen blir -6,0 vid årets slut. Dock har inte alla
åtgärder haft effekt än och vissa av åtgärderna går inte exakt att
räkna på i nuläget men förvaltningen kommer med hjälp av de
aktiviteter som planeras, kunna dra ner kostnadsmassan så pass
mycket att ekonomin beräknas komma i balans vid årets slut. Dock
behövs årets samtliga 12 månader räknas in för att åstadkomma
detta. Ekonomi i balans förutsätter också att allt annat är lika, dvs att
inget annat oförutsett händer i någon av förvaltningens egna
verksamheter eller att det inte kommer in ytterligare placeringar pga
fulltaliga boenden eller något annat som tex har med
försäkringskassan att göra.
forts.
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§ 44 forts.
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Skulle det inträffa blir det per automatik förenat med höga kostnader
som i en mycket snäv budgetram inte kan rymmas i densamma.
Funktionsstödsnämnden lämnar en prognos för helår på – 6,0 mnkr.
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 24
augusti tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar att att- sats 5 får följande lydelse:
att uppdra åt förvaltningschefen att, på funktionsstödsnämndens
vägnar, tillskriva drift – och servicenämnden med begäran om
boendeplanering som tillgodoser funktionsstödsnämndens
redovisade behov.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Anders Ovanders
ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Anders Ovanders förslag.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljning per den 31 juli 2015
2. att fortsatt arbeta med redan tilldelade uppdrag
3. att ta fram förslag på möjliga personalnedskärningar vilka kan få
effekt under 2015
4. att uppdra åt förvaltningschefen att, inför beslut i nämnden, göra
en översyn av möjligheter att följa upp biståndsbesluten
5. att uppdra åt förvaltningschefen att, på funktionsstödsnämndens
vägnar, tillskriva drift – och servicenämnden med begäran om
boendeplanering för kommande 5 år som tillgodoser
funktionsstödsnämndens redovisade behov.
_____

10 september 2015

Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

FSN. 2015/250.1.4.1

§ 45
Information, budgetuppföljning per den 31 augusti 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson.
Information lämnas om följande:





Preliminär resultaträkning,
Preliminära kostnader personal
Preliminära kostnader övrig drift samt
Preliminär prognos och åtgärdsplan.

Ärendet kommer att behandlas på funktionsstödsförvaltningens
sammanträde den 29 oktober 2015
Funktionsstödsförvaltningen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____
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Handläggare
Akten

FSN.2015/

§ 46
Behov av långsiktiga rationaliseringar.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén.
Förvaltningen arbetar intensivt med att sänka sin kostnadsmassa
för att under 2015 nå en budget i balans. Med hänsyn till den
ökande efterfrågan av nämndens tjänster innebär de aktiviteter
som genomförs under året att resurser måste tas från redan
befintliga verksamheter och därmed att kvaliteten i utförandet
kommer att minska.
Förvaltningen har igångsatt ett arbete som kommer ta fram förslag
på strukturella förändringar avseende på vilket sätt stöd kan
utföras och då framförallt inom områden som är personaltäta, som
autismverksamhet eller inom vår psykiatri. De förslag som kommer
ut av detta arbete kommer innebära aktiviteter som har minst ett
tvåårsperspektiv innan de får full effekt.
Förvaltningen ser ytterligare ett antal områden där det finns
möjlighet till strukturella förändringar av verksamheten och
beskriver nedan detta.
I dagsläget har förvaltningen ett antal gruppbostäder där det bor
fyra brukare. Ur ett rationellt perspektiv är detta ineffektivt jämfört
med gruppbostäder där det bor sex-åtta personer. LSS är dock
tydlig med vad man anser vara rimligt avseende hur många som
kan bo i en gruppbostad innan det blir en institution. Här menar
man att fem personer är rimligt.
Oaktat detta så är det här ett område som, ur ett ekonomiskt
perspektiv, kan förändras till att bli mer kostnadseffektivt.
Antalet gruppbostäder där det bor färre brukare än sex personer
är, just nu, fem stycken.
Förvaltningen tillämpar, sedan ett antal år tillbaka, ett system för att
bedöma vilket behov av stöd respektive brukare behöver. I korthet
innebär systemet att det genererar ett visst antal resurser till den
verksamhet som ska verkställa ett beslut.
Systemet har sedan tidigare varit föremål för åtgärder, då man
minskade själva resurstilldelningen med ett antal procent.
forts.

8

10 september 2015
§ 46 forts.
Behov av långsiktiga rationaliseringar.
Eftersom nämnden de senaste åren inte haft tillräckligt med
resurser för att kunna möta den efterfrågan av stöd som funnits,
har neddragningar fått göras i verksamheten och därmed satt det
här systemet ur spel.
Förvaltningen bedömer att det antingen behövs göra omtag i själva
resurstilldelningen eller att nivåbedömningssystemet övergår till att
bli ett resursfördelningssystem.
Det finns idag riktlinjer kring insatsen ledsagning. Den interna
kontrollen samt inkomna rapporter ger vid handen att dessa, till
viss del, behöver omarbetas. Utöver ledsagning behöver
förvaltningen ta fram nya riktlinjer avseende insatserna
anhörigvård samt avlösarservice.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår funktionsstödsnämnden
besluta;
1. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att ta fram underlag
som beskriver effekterna av att öka antalet boende i våra
gruppbostäder.
2. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att omarbeta det
nuvarande nivåbedömningssystemet så att det är anpassat utifrån
nuvarande ramar.
3. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att omarbeta
nuvarande riktlinjer avseende insatsen ledsagning samt att ta fram
nya riktlinjer för insatserna avslösarservice och anhörigvård.
_____
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Handläggare
Akten

FSN.2015/

§ 47
Redovisning av klagomål och synpunkter per den 31 augusti
2015
Verksamhetscheferna Rita Kihlström och Leif Bohman föredrar
ärendet.
Till funktionsstödsförvaltningen har sammanlagt 10 synpunkter/
klagomål inkommit fram till den 31 augusti 2015. Samtliga har
hanterats och klagande/ synpunktslämnare har fått svar med vilka
åtgärder som vidtagits.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Handläggare
Akten

11

FSN.2015/

§ 48
Information Lex Sarah- rapport.
Ärendet föredras av myndighetschef Ingrid Karlsson och
utvecklingschef Tomas Gotthardsson.
Information lämnas om följande:
 Vidtagna åtgärder,
 Beslutet,
 Utredningsplanering,
 Händelsebeskrivning,
 Åtgärder som vidtagits,
 Avvikelserapportering inkommande klagomål och synpunkter,
 Har något liknande inträffat tidigare/ och bedömning av
sannolikhet- risk att något liknande kan hända igen,
 Utredning av händelsen,
 Bemanning?
 Sammanfattning av redogörelse efter samtal med tidigare ansvarig
områdeschef,
 Omorganisation,
 Övriga negativa konsekvenser,
 Nu- läge,
 Bedömning,
 Påverkande faktorer,
 Förvaltningsövergripande samt
 Ledning och styrning/ verksamhet.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

10 september 2015

§ 49
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt,
bilagor till protokollet.
2) Förvaltningsrätten Växjö
a) Beslut Bistånd enligt socialtjänstlagen Mål nr 3235-14
b) Beslut Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) Mål nr 994-15
c) Rättelse/Komplettering Dom 20150612 Mål nr 944-15
3) Beslut Högsta förvaltningsdomstolen, Fråga om
prövningstillstånd Mål nr 6916-14 .
4) Kommunfullmäktige
a) 150616-17 § 117 Rapport avseende finansverksamheten första
kvartalet 2015
b) 150616-17 § 118 Förslag till kommungemensam värdegrund
c) 160616-17 § 116 Årsredovisning för år 2014 för Karlskrona
kommun
d) 150616-17 § 125 Budget 2016 och planer 2017-2018 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
e) 150613-17 § 124 Förslag till riktlinjer för God Ekonomisk
Hushållning
f) 150616-17 § 115 Revisionsberättelse år 2014 och beslut om
ansvarsfrihet för Karlskrona kommun
g) 150423 § 73 Resultatreglering och överförande av
investeringsmedel 2014
h) 150616-17 § 118 Förslag till kommungemensam värdegrund
i) 150603 § 89 Avsägelser av kommunala uppdrag
j) 150603 § 90 Kommunala val
150603 § 94 Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet
5) Funktionsstödsnämndens arbetsutskott
150604 § 19 Beslut LSS § 16 förhandsbesked enligt LSS 9§ 9p.
5)Protokoll kommunövergripande samverkansgruppen 150521
6) Karlskrona kommun i siffror 2015-2024
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§ 50
Övrigt.
Läs och skrivplattor
På grund av att många inte finner sina HP- plattor funktionella
kommer de som vill kunna byta ut sina plattor mot i- Pads.
Anmälan om att man vill byta platta ska göras till Lisbeth Johansson
lisbeth.johansson@karlskrona.se senast den 30 september 2015.
Funka för livet- mässa
Ordförande Anna Eklund (FP) informerar om Funka för Livetmässan den 14- 15 september på ABB Arena Rosenholm och
uppmanar ledamöterna att besöka den.
Inställt och flyttat sammanträde
Ordförande Anna Ekström (FP) informerar om att
funktionsstödsnämnden den 1 oktober 2015 är inställd och att
arbetsutskottet är flyttat till den 1 oktober 2015.
_____

29 oktober 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 29 oktober
2015
§ 51 Rapport om långsiktiga rationaliseringar.
§ 52 Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
§ 53 Budgetuppföljning per den 30 september 2015.
§ 54 Redovisning av rapporterade avvikelser 15 05 01-15 08 31.
§ 55 Information avseende remiss- förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga
vårdskador (Lex Maria).
§ 56 Sammanträdesplan 2016.
§ 57 Redovisning /uppföljning intern kontrollplan, Begränsningsåtgärder.
§ 58 Anmälningsärenden.
§ 59 Övrigt.
___
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Plats och tid

Gullberna Park, KKC.
Torsdagen den 29 oktober 2015, kl. 09.00-11 .30

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S) kl. 9.00-10.50 §§ 51-56
Emma Stjernlöf

Ledamöter

Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Camilla Karlman (SD)
Tove Håkansson (SD)
Ingela Abramsson (C)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Bo Blomqvist (S)
Maj Olsson kl.10.50- 11.30 §§ 57-59

Närvarande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Charlotta Sahlin (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Maj Olsson (C) kl. 9.00-10.50 §§ 51-56

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
HR- specialist lena Dehlin
Medicinskt ansvarig sjuksköterka Ann- Britt
Mårtensson
Myndighetschef Ingrid Karlsson
Verksamhetschef Rita Kihlström
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
Planeringssekreterare Jessica Andersson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Camilla Karlman (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse
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29 oktober 2015

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 51-59
Lisbeth Johansson

Ordförande

………………………………………. §§ 51-59
Anna Ekström

Justeringsledamot

………………………………………..§§ 51-59
Camilla Karlman

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

november 2015 anslagits på
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Handläggare
Akten

FSN 2015/250 1.4.1

§ 51
Rapport om långsiktiga rationaliseringar.
Projektledare Jörgen Aronsson föredrar ärendet.
Rapport lämnas om följande:
 Studiebesök hösten 2015,
 Organisation,
 Bemanning,
 Det som sticker ut.

Funktionsstödsnämnden beslutar
1. att ta informationen till dagens protokoll.

_____
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Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

5

FSN 2015/250 1.4.1

§ 52
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson och HR- specialist
Lena Dehlin.
Funktionsstödsförvaltningen redovisar per den 31 augusti 2015 en
negativ avvikelse mot budget på -4,6 mnkr. Överskott på intäkter
väger upp hälften av underskottet på personal och övrig drift.
Personalen utgör ca 1/3 av det totala underskottet på kostnader och
2/3 är således övrig drift.
För perioden utgör övrig drift den största negativa posten i
resultaträkningen som i huvudsak beror på att köp av verksamhet
ökat under året. I detta inbegrips både externa placeringar men
också boendeplatser hos Äldreförvaltningen. Verksamhet för
personlig assistans fortsätter också att förändras med i huvudsak
tillkommande insatser eller omprövningar som försäkringskassan
gör.
Personalen utgör en del av underskottet men den negativa
avvikelsen har backat tillbaka något men beror i huvudsak på övertid,
tillfälliga förstärkningar men också till viss del timanställda. Därutöver
ska ca 1,5 mnkr vägas upp mot en del av intäkterna eftersom
förvaltningen säljer platser till andra kommuner och möter upp
visstidsanställda med hjälp av detta.
Prognosen som beräknas efter 8 månaders resultat, läggs med
hänsyn till att det råder stor osäkerhet kring flera områden i
förvaltningen, vilket gör det svårt att förutse och därmed exakt
beräkna vad resultatet kommer att landa på efter 12 månader.
Genomlysning har gjorts i samtliga delar i verksamheterna och där
det främst råder tveksamhet är externa placeringar, personlig
assistans, köp av Äldreförvaltningen samt barnverksamheten och de
mobila teamen. Detta beror i huvudsak på verksamheternas
föränderliga natur där beslut och verkställighet kan tillkomma eller
avslutas med mycket kort varsel.
forts.
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§ 52 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
Något som också tydligt betonas i skrivelsen är förvaltningens
fulltaliga särskilda boenden och där eftersläpningen av nya boenden
dragit ut långt i tiden.
Förvaltningen tvingas pga det köpa externa platser då det inte går att
verkställa beslut i de egna boendena pga platsbrist. Om plats kunnat
erbjudas på hemmaplan, hade kostnaderna varit betydligt lägre än
som nu är fallet. Förvaltningen ser inte detta som påverkansbart i
arbetet med att rationalisera och effektivisera såväl kvantitativt som
kvalitativt.
Med ovanstående resonemang som grund, där inte full effekt av
förvaltningens pågående arbete med ekonomiska rationaliseringar
räknats in, beräknas prognosen per augusti till – 4,8 mnkr. För att få
ekonomi i balans krävs hela året samt att det inte sker ytterligare
ökningar avseende ovanstående insatser, som riskerar att få
betydande konsekvenser för det ekonomiska resultatet.
Yrkanden
Tomas Karlsson (S) yrkar tillägg med följande lydelse: att hemställa hos

kommunstyrelsen om att funktionsstödsförvaltningen
och kommunledningsförvaltningen tillsammans får i uppdrag att
utvärdera/analysera de kort- och långsiktiga konsekvenserna av
årets befarade underskott i förhållande till beslutad budgetram.
Rapport lämnas till funktionsstödsnämnden och kommunstyrelsen i
november/december2015.
Emma Stjernlöf (M) yrkar tillägg med följande lydelse: att uppdra till
förvaltningen att utreda hur mycket pengar nämnden behöver för att
följa lagstiftningen från och med 2016 och fortsättningsvis samt
att begära medel från kommunstyrelsen för att täcka det underskott
nämnden har kvar vid årets slut.
Tomas Karlsson (S) yrkar avslag till Emma Stjernlöfs tilläggsförslag.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande
mot Tomas Karlssons avslagsyrkande och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Tomas Karlssons yrkande.
forts.
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§ 52 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
Votering
De som röstar enligt Tomas Karlssons avslagsyrkande röstar JA.
De som röstar enligt Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Billy Peltonen (S), Sonny
Bengtsson (S), Bo Blomqvist (S), Mikael Hammarin (S), Ingela
Abramsson (C) och Anna Ekström (FP)
Följande röstar NEJ: Emma Stjernlöf (M), Anders Ovander (M),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), och Lennart
Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden beslutar således med 7 JA- röster mot 5
NEJ- röster att avslå Emma Stjernlöfs första tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Emma Stjernlöfs andra
tilläggsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering
De som röstar enligt arbetsutskottets förslag röstar JA.
De som röstar enligt Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Billy Peltonen (S), Sonny
Bengtsson (S), Bo Blomqvist (S), Mikael Hammarin (S), Ingela
Abramsson (C) och Anna Ekström (FP)
Följande röstar NEJ: Emma Stjernlöf (M), Anders Ovander (M),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), och Lennart
Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden beslutar sålunda med 7 JA- röster mot 5
NEJ- röster att avslå Emma Stjernlöfs andra tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Tomas Karlssons
tilläggsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Tomas Karlssons yrkande

forts.
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§ 52 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.

Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2015
2. att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta arbetet med såväl
kortsiktiga – som långsiktiga åtgärder för ekonomi i balans
att för egen del notera svårigheten i att sänka kostnaderna i
verksamheten utan att det får negativa effekter på den kvalitet i
utförandet som lagstiftningen framhåller
3. att hemställa hos kommunstyrelsen om att
funktionsstödsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen
tillsammans får i uppdrag att utvärdera/analysera de kort- och
långsiktiga konsekvenserna av årets befarade underskott i
förhållande till beslutad budgetram. Rapport lämnas till
funktionsstödsnämnden och kommunstyrelsen i
november/december2015.
____
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Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten
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FSN 2015/250 1.4.1

§ 53
Budgetuppföljning per den 30 september 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson.
Funktionsstödsnämnden redovisar per september ett underskott på 2
828 tkr, netto omslutningen är 297 708 tkr och nämndens
budgeterade medel för perioden 294 880 tkr
Enlig upprättad resultaträkning redovisas en negativ avvikelse om
2,8 mnkr. I huvudsak fördelas resultatet mellan å ena sidan överskott
på intäkter och å andra sidan underskott på personal och övrig drift.
Jämfört med augusti har den negativa avvikelsen förbättrats med 1,8
mnkr och beror främst på att kostnaderna för personalen går tillbaka
med 1,5 mnkr. Även övrig drift går tillbaka en aning och överskottet
på intäkter ökar något.
Prognos och åtgärdsplan
Efter att ha genomlyst samtliga verksamheter i förvaltningen står det
klart att underskottet stävjats from maj och framåt och bryter den
negativa trenden. Allt fler verksamheter i de egna delarna får nu ihop
sin ekonomi och där det fortfarande finns underskott mattas detta av
och blir mindre. Det finns ett flertal anledningar till att trenden nu har
vänt och förvaltningen fortsätter arbetet med att hålla ner kostnader
och effektivisera. Dock sker detta till vissa delar på bekostnad av
kvalitet och där brukarna inte fullt ut får de insatser som beviljats,
vilket också visar sig i att antalet avvikelser pga ej utförda insatser
ökat markant sista tiden.
Fortsatt är det köp av verksamhet som sticker ut, dvs externa
placeringar där det för närvarande är 3 psykiatriplatser som ej är
finansierade, köp av Äldreförvaltningen där framförallt boendedelen
ligger fortsatt högt men också tex kontaktpersoner som också ökar
varje månad. Något som tillkommit under som påverkar ekonomin
negativt är en barninsats där det för närvarande är en total kostnad
på ca 1,5 mnkr som tillfaller Funktionsstödsförvaltningen. I väntan på
beslut om insats enligt SFB ( personlig assistans) och ev familjehem
står således förvaltningen för en stor del av personalkostnaden, vilket
ligger med i det totala resultatet.
forts.
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§ 53 forts.
Budgetuppföljning per den 30 september 2015.
Med anledning av nuvarande läge där förvaltningen förbättrar
kostnadsläget samt uppdrag för rationaliseringar 2015-2016 där det
ligger ett antal åtgärder planerade, både sådana som väntar på
effektuering men också sådana som vidtagits, beräknas prognosen
bli -3,0 mnkr vid årets slut. Prognosen förbättras därmed vilket beror
på resultatet per september. Alla åtgärder som planeras har inte haft
effekt än och vissa av åtgärderna går inte exakt att räkna på i nuläget
men förvaltningen kommer med hjälp av de planerade aktiviteterna,
kunna dra ner kostnadsmassan så pass mycket att ekonomin
beräknas komma i balans vid årets slut. Utifrån hur läget är per siste
september. Dock behövs årets samtliga 12 månader räknas in för att
åstadkomma detta. Ekonomi i balans förutsätter också att allt annat
är lika, dvs att inget annat oförutsett händer i någon av förvaltningens
egna verksamheter eller att det inte kommer in ytterligare placeringar
pga fulltaliga boenden eller något annat som tex har med
försäkringskassan att göra. Skulle det inträffa blir det per automatik
förenat med höga kostnader som i en mycket tajt budgetram inte kan
rymmas i densamma. Läget är således sådant nu att de egna
verksamheterna internt i förvaltningen möter upp delar av det
externa, dvs köp av verksamhet.
Funktionsstödsnämnden lämnar en prognos för helår på – 3,0 mnkr.
Verksamhetschef Rita Kihlström informerar om vilka konsekvenser
de vidtagna besparingsåtgärderna förorsakat i verksamheterna.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att godkänna budgetuppföljning per den 30 september 2015
2. att fortsatt arbeta med redan tilldelade uppdrag som får avsedd
effekt i att få ekonomi i balans för helår
_____
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Handläggare
Akten
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FSN 2015/925 1.5.2

§ 54
Redovisning av rapporterade avvikelser 150501-150831.
Myndighetschef Ingrid Karlsson och medicinskt ansvarig
sjuksköterska Ann- Britt Mårtensson föredrar ärendet.
Enligt Funktionsstödsnämndens riktlinjer för systematiskt
kvalitetsarbete och avvikelserapportering ska förvaltningen redovisa
till nämnden rapporterade avvikelser per tertial.
Bifogad redovisning avser perioden 15-05-01 - 15-08-31 och
innefattar rapporterade avvikelser enligt SoL, LSS , samt HSL,
orsaker till avvikelser , konsekvenser för brukaren samt
dokumenterade åtgärder.
Efter analys av sammanställning av resultatet har förslag till
förbättringsområden och förslag till åtgärder upprättats.
Sammanställning och förslag till åtgärder kommer att informeras
berörda verksamhetschefer och områdeschefer.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta informationen till dagens protokoll.

_____
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Handläggare
Akten
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FSN 2015/1991 1.5.3

§ 55
Information avseende Remiss- förslag till föreskrifter om
anmälan om allvarliga vårdskador.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Vården och omsorgen i Karlskrona kommun är organiserad i en
äldrenämnd som ansvara för vård och omsorg för personer över 65
år och en funktionsstödnämnd som ansvarar för vård och omsorg för
personer under 65 år samt personer med funktionshinder,
nämnderna lämnar följande gemensamma yttrande över förslaget.
Vi instämmer med IVO om att förslaget till föreskrift innebär ett
förtydligande av hur anmälningsansvariga ska göra vid anmälan
enligt lex Maria. Det är också bra att hela författningen är en
föreskrift.
Dock har vi några synpunkter på föreskriften.
I förslaget finns inte längre någon 2 månaders gräns för anmälan
utan begreppet snarast används. Det ger möjlighet till tolkningar och
kan innebära en risk för att utredning och anmälan prioriteras ner och
fördröjning.
I och med att exempel helt har slopats både som föreskrift och som
allmänt råd så finns det ingen tydlig skyldighet att anmäla självmord
som nuvarande författning föreskriver. Detta kan leda till att färre
självmord utreds och rapporteras vilket i sin tur kan leda till att
kunskap om självmord och förebyggande insatser inte tas tillvara och
sprids vidare inom hälso- och sjukvården.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att godkänna remissyttrandet.
_____

29 oktober 2015

Kommunikationsavdelningen
Kansliavdelningen
Akten

FSN 2015/2035 1.3.2

§ 56
Sammanträdesplan 2016.
Drift- och serviceförvaltningen, har upprättat förslag till
sammanträdesplan 2016 vilken läggs fram för
funktionsstödsnämnden för beslut.
Hänsyn har tagits till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträden, samt tidpunkter för ekonomiska uppföljningar när
planen tagits fram.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att efter mindre ändring av redaktionell art anta föreslagen
sammanträdesplan för år 2016
_____
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Handläggare
Akten
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§ 57
Redovisning av internkontroll avseende skydds- och
begränsningsåtgärder för personer med nedsatt
beslutsförmåga.
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson och planeringssekreterare
Jessica Andersson föredrar ärendet.
Socialstyrelsen har publicerat Meddelandeblad nr 12/2013 om ”
Tvångs- och skyddsåtgärder för personer inom vård och omsorg för
vuxna”.
Meddelandebladet redogör för aktuellt regelverk när det gäller
verksamheter som ger stöd enligt HSL,SOL, och LSS. Det gäller
främst vuxna, för barn finns ytterligare regelverk att beakta.
I maj 2013 fick Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp utvecklingen av
vården och omsorgen om vuxna personer med nedsatt
beslutsförmåga. De skulle även samordna de uppdrag som lämnats
till andra instanser.
• Svenskt Demenscentrun, ta fram handbok för att undvika
begränsningsåtgärder.
• Myndigheten för delaktighet MFD, miljöanpassning teknik och
hjälpmedel som ett led i att undvika begränsningsåtgärder
• Inspektionen för vård och omsorg IVO, verksamhetstillsyn vad
gäller tvångs- och begränsningsåtgärder
Socialstyrelsen skall särskilt ta fram förslag till vilket stöd
verksamheterna behöver för att undvika tvångs- och
begränsningsåtgärder.
Funktionsstödsförvaltningens verksamhetsplan för 2015 ger ett
uppdrag i den interna kontrollplanen om tvångs-, skydds- och
begränsningsåtgärder. Utifrån detta har verksamhetsbesök gjorts på
tre gruppbostäder. Utifrån de verksamhetsbesök som genomförts ger
funktionsstödsförvaltningen förslag på följande åtgärder:
• Förvaltningen skall sprida kunskap om lagar och föreskrifter som
gäller skydds-och begränsningsåtgärder.
forts.
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§ 57 forts.
Redovisning av internkontroll avseende skydds- och
begränsningsåtgärder för personer med nedsatt
beslutsförmåga.
• Förvaltningen skall ta fram en rutin för arbetet med att förebygga
och avveckla begränsningsåtgärder. Rutinen skall ingå i
förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
• Förvaltningen skall påskynda arbetet med att öka kompetensen
inom Alternativ kompletterande kommunikation, AKK och olika
arbetsmetoder för att förebygga utmanande beteende.
• Förvaltningen skall fortsätta utveckla det systematiska arbetet på
individnivå via arbetet med genomförandeplanen. Särskild vikt skall
läggas på att utveckla den sociala dokumentationen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 58
Anmälningsärenden.
a) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
b) Förvaltningsrätten Växjö
Dom 2015 09 24 Mål nr 1312-15. Överklagande personlig
assistans.
Dom 2015 08 20 Mål nr 826-15. Överklagande särskild avgift om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Dom 2015 08 20 Mål nr 1249-15. Överklagande insats enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
c) 2014 års verksamhetsberättelse Föreningen för barn och unga
och vuxna med utvecklingsstörning iBlekinge.
d) Inbjudan till ”En kväll om föreningens betydelse för integrationen”
e) Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2015 10 15
_____

29 oktober 2015
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§ 59
Övrigt.
Förvaltningschef Claes Wiridén informerar om diskussioner med
äldreförvaltningen angående köpta tjänster för insatser nattetid.
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson informerar om att de som har
valt att byta sina HP- plattor mot i- Pads nu kan göra detta. Tid finns
avsatt på kansliavdelningen den 9 november kl 8.00-10.00 och kl
13.30-15.30, den 16 november kl. 8.00-10.00 och kl 13.30-15.30
samt den 23 november kl. 8.00-10.00
Anmälan om när man vill komma mailas till Lisbeth Johansson.
_____

10 december 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 10
december 2015
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
___

Information revisionens arbete.
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2015.
Redovisning/ uppföljning intern kontrollplan, handkassor.
Redovisning/ uppföljning intern kontrollplan, bemanning.
Internbudget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.
Anmälningsärenden.
Övrigt.

1

10 december 2015

Plats och tid Gullberna Park, KKC.
Torsdagen den 29 oktober 2015, kl. 09.00-12.00
Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf

Anna Ekström (L)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf

Ledamöter

Cecilia Abrahamsson (S)
Laila Johansson (S)
Anders Ovander (M)
Tove Håkansson (SD)
Ingela Abramsson (C)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande
ersättare

Billy Peltonen (S)
Bo Blomqvist (S)
Nils Lundqvist (MP)

Närvarande ersättare

Sonny Bengtsson (S)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Sahlin (M)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (L)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Nämndsekreterare Martin Håkansson

Övriga

Revisor Camilla Mikler kl. 9.00-9.30 § 60
Revisor Lesley Appelgren kl. 9.00-9.30 § 60
Revisor Mats Nilsson kl. 9.00-9.30 § 60

Utses att justera

Lennart Svantesson (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 60- 66
Lisbeth Johansson

Ordförande

………………………………………. §§ 60- 66
Anna Ekström

Justeringsledamot

………………………………………..§§ 60- 66
Lennart Svantesson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

december 2015 anslagits på
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§ 60
Information revisionens arbete.
Revisionens ordförande Camilla Mikler, revisor Mats Nilsson och
Lesley Appelgren informerar om den kommunala revisionens
verksamhet och uppdrag.
Information lämnas om följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisionens grunduppdrag,
Revisorernas områden,
Lekmannarevisionens uppdrag,
Den kommunala revisionen i sitt sammanhang,
Synbart oberoende- revisorernas agerande,
Fullmäktige och den kommunala revisionen,
Bolagen och den kommunala revisionen,
Jämförelse kommunal revision och bolagsrevision,
Förhållandet mellan lekmannarevisorns och yrkesrevisorns
uppgift,
Revisionsprocessen
Riskbedömning,
Revisorernas grunder för ansvarsprövning samt
Aktuellt just nu.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten
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FSN 2015/250 1.4.1

§ 61
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2015.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén och controller
Anna Gustafsson.
Controller Anna Gustafsson lämnar kort information om
budgetuppföljning per den 30 november 2015.
Funktionsstödsnämnden redovisar per oktober en negativ avvikelse
mot budget på 3 503 tkr, netto omslutningen är 331 371 tkr och
nämndens budgeterade medel 327 869 tkr.
Resultaträkningen visar för 10 månader ett underskott på kostnader,
där personalkostnader utgör ca 23% och resten av övrig drift, men
den negativa avvikelsen vägs till delar upp genom ett överskott på
intäkter. Sedan uppföljningen per september har underskottet ökat
igen främst beroende på tillkommande kostnader inom posten för
köp av verksamhet. Överskottet på intäkter har ökat något jämfört
med september medan underskottet på personalkostnader i stort sett
är oförändrat. Det är således inom posten för övrig drift som den
största förändringen sker.
För perioden utgör övrig drift den största negativa posten i
resultaträkningen. I huvudsak beror detta på köp av verksamhet som
ökat under året, men jämfört med maj månad har det tillkommit såväl
ytterligare beslut och därmed kostnader för personlig assistans som
köp av boendeplats hos Äldreförvaltningen och extern placering.
Trots det håller förvaltningen nere det negativa resultatet genom ett
antal åtgärder i förvaltningens egna verksamheter och som bidrar till
att sänka kostnadsmassan.
Personal redovisar en negativ avvikelse mot budget men
underskottet ska delvist vägas upp mot överskottet på intäkter
(platsförsäljning), kvar blir då ca 300 tkr som förklaras av kostnader
för övertid, tillfälliga förstärkningar samt delvis för timanställda.

forts.
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§ 61 forts.
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2015.
I vissa fall har det inte gått att sänka fullt ut enligt den besparing på 3
resp 5 % som utdelades i samtlig verksamhet i början av året för
personalen vilket också bidrar till underskottet. Samtliga
personalresurser ska nu vara budgeterade men i vissa verksamheter
kan det finnas undantagsfall för att klara av att följa lagstiftade beslut.
Överskottet på intäkter hänförs dels till platser som säljs till andra
kommuner och som inte är budgeterade, dels till lönebidrag från
AMS där någon person tillkommit som inte är budgeterad men också
till försäljningsmedel av bilvård som inte heller är fullt budgeterat och
därmed ger ett visst intäktsöverskott.
Efter genomgång av samtliga verksamheter med aktuellt läge som
grund, sätts prognosen till – 3,0 mnkr med ett par osäkerhetsfaktorer
som reservation. Dessa är främst personlig assistans men också
ökad efterfrågan som kan leda till nya placeringar samt att
förvaltningens arbete med rationaliseringar i den egna verksamheten
fortfarande pågår.
Prognosen beräknas utifrån aktuellt läge och med kända faktorer till
– 3,0 mnkr för 2015.
Funktionsstödsförvaltningens arbetsutskott har vid sammanträde den
26 november 2015 tillstyrkt funktionsstödsförvaltningens förslag.
Yrkanden
Ander Ovander (M) yrkar tillägg med en att- sats med följande
lydelse: att efter budgetinformationen uppmärksamma
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på ett befarat
budgetunderskott på 3 000 000 kronor.
Tomas Karlsson (S) yrkar avslag på Anders Ovanders
ändringsyrkande samt yrkar tillägg med en att- sats med följande
lydelse: att efter budgetinformationen uppmärksamma
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på ett befarat
budgetunderskott på 1 500 000 kronor.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Anders Ovanders tilläggsyrkande
mot Tomas Karlssons tilläggsyrkande och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Tomas Karlssons yrkande.
forts.
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§ 61 forts.
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2015.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2015
2. att efter budgetinformationen uppmärksamma
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på ett befarat
budgetunderskott på 1 500 000 kronor.
3. att uppdra åt förvaltningschefen fortsätta arbetet med
rationaliseringar, för att nå ett årsresultat i balans
4. att för egen del notera svårigheterna att göra
kostnadsreduceringar utan att det äventyrar kvalitet i utförande
och lagstiftarens intentioner
__________
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Handläggare
Akten
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FSN 2015/2083 1.5.2

§ 62
Redovisning/ uppföljning intern kontrollplan, handkassor.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson.
Granskning av hur de kontanta medel som finns på boenden samt i
daglig verksamhet /sysselsättning redovisas och hanteras. Merparten
av alla verksamheter har idag fått ett kreditkort, mastercard, och
tanken med detta är att inga kontanta medel ska behöva finnas ute i
verksamheterna, dock förekommer kontanter fortfarande i viss
utsträckning. Granskningen 2015 gäller verksamhetens handkassor,
inte brukarkassor.
I varje boende finns en handkassa avsedd för personalens utgifter i
samband med aktiviteter som utförs tillsammans med brukarna. Som
mest finns det handkassor upp till 6000 kr ute i verksamheten samt
för fritidsdelen upp till 20 000 kr. Granskning ska därför ske
kontinuerligt för att säkerställa god hantering samt rättvis redovisning
av densamma.
I augusti och november har ett korttidsboende samt en
fritidsverksamhet granskats enligt 2015 års interna kontroll.
Fritidsverksamhet Norrskensgatan
Handkassa; har fått ett kreditkort, master card där en limit på 3800 kr
finns för den här verksamheten. Redovisning med kvitton och
hantering av kortet hanteras enligt rutiner, inga brister i
handhavandet noteras.
Kiselvägen korttidsboende
Handkassa; har fått ett kreditkort, master card, där en limit på 4000
kr finns för den här verksamheten. Vid genomgång noteras en
differens på 1686 kr där den redovisade summan inte stämmer med
det som är beviljat på kreditkortet. Enligt områdeschef och
handkasseansvariga har avvikelsen sitt ursprung sedan lång tid
tillbaka och har inte rättats till beroende på byte av såväl
områdeschef som ansvariga för handkassan. Inget oegentligt
misstänks utan avvikelsen tros bero på slarv men inget egentligt
belägg finns för det.
forts.
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§ 62 forts.
Redovisning/ uppföljning intern kontrollplan, handkassor.
En bekräftelse på detta kommer att lämnas av ansvarig områdeschef
Maria Olsson och kortet laddas på med nya 4000 kr och startas om
igen med skärpta rutiner.
Rutinändring;
Fortsättningsvis ska handkassan stämmas av och redovisas mer
regelbundet för att felaktigheter ska upptäckas i tid. Kortet hanteras
av handkasseansvariga och är inlåst i ett kassaskåp. Koden till kortet
känner bara ansvariga till efter rutinförändring. Det finns en plånbok
med max 500 kr i ett annat kassaskåp som all personal kommer åt
och som fylls på av ansvariga vid behov.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1 . att ta informationen till dagens protokoll
_____

10 december 2015

Handläggare
Akten
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FSN 2015/2133 1.5.2

§ 63
Redovisning/Uppföljning intern kontroll, bemanning.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén och
bemanningschef Anders Cullefors
Verksamhetschefer och ansvarig chef för resursenheten inom
Funktionsstödsförvaltningen gör återkommande tillsyn i hur vi
säkerställer bemanningen av korttidsfrånvaro både via direktkontroll
enligt kontrollplan minst 2 ggr/år under tider mars och september.
Ett av uppdragen i Funktionsstödsförvaltningen interna kontrollplan
avser kontroll av Hur säkerställer vi bemanningen vid
korttidsfrånvaro, upp till 14 dagar.
Under våren har vi haft fyra kontroller uppdelat på 2 st under april
och 2 st under september enligt följande kontrollpunkter:
•

Tid mellan lagd beställning till tillsatt.

•

Passets start

•

Passets slut

•

Kompetenskrav

•

Tid till beställare fick info om vem som kommer.

Under samtliga tillfällen av de aktuella kontrollärendena gav
resultatet ett klart godkännande på samtliga punkter.
•

Våren-15 och fram till semesterperioden juni har vi haft ett
genomsnitt på 91 % gällande avklarade beställningar.

•

Nivå Juni-augusti var nivån 92 %.

•

Nivå september/oktober har gått upp till 95 %.
forts.
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§ 63 forts.
Redovisning/Uppföljning intern kontroll, bemanning.
•

Vi har fortfarande en bit kvar mot målet men med senaste
åtgärder som har vidtagets efter projektet ”Bättre bemanning”,
inte tillsätta beställningar för APT, planeringsdagar samt
minskning av längre vikariat ger oss förhoppning att närma oss
målet under 2015.

•

Vikariat över 14 dagar har fram till sommarn haft samma
kraftiga nivå.

•

Efter semesterperioden har vikariaten minskat på grund av
bl.a. tillsättningar av vakanta platser och mindre
långtidssjukskrivningar.

Förslag till åtgärder
•

Fortsätta att jobba med aktiviteter som har kommit upp
under projektet ” Bättre bemanning ”

•

Se över möjligheten att minska beställningsorsaken ”Beslut
riktad resurs”

•

Ökar ytterligare samarbete med berörda Områdeschefer och
dess team, ta fram underlag och uppföljningar gällande
beställningsorsaker för att aktivt jobba med att minska
bemanningsbehovet.

Specifika åtgärder
•

Vi ingår i ett övergripande samarbete med äldreförvaltningen
och kunskapsförvaltningen gällande ”Gemensam bemanning”
som bl.a. ger högre tillgänglighet gällande öppettider.

•

Kontinuerligt komplettera resursen och rekrytera enligt
behov.

•

Rekrytera - behovsanpassad tim-anställda.

•

Planera att starta upp 2st områden med schemaläggning i
TimeCare planering.

forts.
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§ 63 forts.
Redovisning/Uppföljning intern kontroll, bemanning.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att ta informationen till dagens protokoll
2. att uppdra åt förvaltningen att implementera föreslagna åtgärder
och kontinuerligt återkoppla till nämnden .
_____

10 december 2015

Kommunledningsförvaltningen
Funktionsstödsförvaltningens controller
Revisionen
Akten
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FSN 2015/2132 1.4.1

§ 64
Internbudget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén och controller
Anna Gustafsson.
Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till internbudget
och verksamhetsplan för 2016, med plan för 2017-2018.
I arbetet har de, av kommunfullmäktige, fastställda målen brutits
ner och beskrivits. Här finns även beskrivet vilka aktiviteter som
nämnd och förvaltning skall arbeta med under perioden.
Nämnden har tagit fram förslag till egna kvalitetsmål som även de
inarbetats i planen och där mål och aktiviteter tagits fram. Nämndens
kvalitetsmål kan sammanfattas med orden:
• Trygghet
• Service
• Utveckling
Det är tydligt att tilldelade medel begränsar verkställighetens
möjligheter till att nå upp till de krav på kvalitet som lagstiftningen
kräver.
Mellan 2015-2016 har Funktionsstödsnämndens budgetram utökats
med 7,2 mnkr, exkluderat tekniska justeringar.
Tilldelade medel ska användas för att möta ytterligare behov av
särskilt boende under året samt för den ökade efterfrågan som skett
under 2015.
Den budgetram som Funktionsstödsnämnden har innehåller inga
resurser för att återställa den kvalitet som verksamheterna varit
tvungna att minska under de senast åren.
Detta förutsätter att den rationalisering som genomfördes under 2015
ligger kvar över hela planperioden.
Budgeten är lagd på ett sådant sätt att nämnden har en mindre
reserv, att möta oförutsedda händelser.
forts.
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§ 64 forts.
Internbudget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.
Reserven bedöms vara alltför begränsad för att kunna möta
ytterligare ökad efterfrågan, varför ett fortsatt utvecklingsarbete
behöver göras för att ändra arbetssätt och metoder för att ge stöd till
brukare. Förvaltningen bedömer att ytterligare rationaliseringar
behöver göras för att få en reserv som kan ge större
handlingsutrymme åt nämnden. Förvaltningen införde under slutet av
2015 ett vikariestopp vid utbildning och arbetsplatsträffar. Att fortsätta
med detta under 2016 bedöms inte som rimligt, men en halvering av
dessa kostnader bör kunna hanteras av verksamheterna.
Yrkande
Ordförande Anna Ekström (L) yrkar att att-sats 3 ändras till att
uppdra år funktionsstödsförvaltningen att tillskapa en reservpost om
3 800 000 kronor.
Funktionsstödsnämnden bifaller Anna Ekströms ändringsyrkande.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna förelagda internbudget
2. att fastställa den sänkning av resurstilldelningen som genomförts
så att den från 2016 är permanent
3. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att tillskapa en
reservpost om 3 800 000 kronor.
4. att godkänna förslag till intern kontrollplan
_____
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§ 65
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
1. Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2015-11-04 mål nr 3204-15, Överklagat beslut
Dom 2015-10-25 mål nr 2922-15 Överklagat beslut
2. Kommunfullmäktige
KF 151022 § 173 Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet
KF 151022 § 185 Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag per den 1 september 2015
KF 151022 § 183 Finansrapport tertial 2, 2015
KF 151022 § 174 Avsägelser av kommunala uppdrag
3. Kommunövergripande samverkansgruppen Protokoll 150827
4. Kommunövergripande samverkansgruppen Protokoll 151013
_____
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§ 66
Övrigt.
Ordförande Anna Ekström (L) önskar funktionsstödsnämndens
ledamöter och ersättare samt funktionsstödsförvaltningens
medarbetare en God Jul och Ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Emma Stjärnlöf (M) önskar
funktionsstödsnämndens ordförande, nämndens ledamöter och
ersättare samt funktionsstödsförvaltningens medarbetare En God Jul
och Ett Gott Nytt År.
_____

