Protokoll

Nf 362/2019

Funktionsstödsnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-09-19
09.00–11.20
Dialogen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Georg Barsom (KD)
Frederick Axewill (S)
Pia Delin (L)
Pia Rehnberg (S)
Marianne Thor (S)
Tania Cifuentes Valdés (S)
Kemal Jelecak (S)
Kerstin Persson (S)
Tina Fingal Swens (C)
Elisabeth Nilesol (V)
Sara Ishak (M)
Ulf Gustafsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Ingvar Ernstson (C)
Linda Makris (KD)
Kerstin Ejdertoft (M)
Thomas Rasmusson (L)

Ersätter Bjarne Svantesson (M), §§ 75-84
Ersätter Bjarne Svantesson (M), §§ 85-87
Ersätter Stig Westlén (M)
Ersätter Erik Löfstedt (L)

Närvarande ersättare
Elisabeth Hammar (S)
Helen Jalo (S)
Marie Georgson (S)
Bjarne Bäckström (SD)
Övriga
Johanna Viberg
Frida Adolfsson
Åsa Tiderman
Rikard Lund
Moa Ramberg
Annelie Fridman
Elisabeth Ullefors
Inger Westerberg
Carina Holmgren

förvaltningschef
nämndadministratör
verksamhetschef
verksamhetschef
ekonom
planerare
avdelningschef
personalföreträdare
personalföreträdare

1 (10)

ÖREBRO

Protokoll

Paragraf 75–87

Frida Adolfsson, sekreterare
Justerat den 30 september 2019.

Georg Barsom (KD), ordförande

Sara Ishak (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 oktober 2019.
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§ 75 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Sara Ishak (M), med Thomas Rasmusson (L) som ersättare, utses att justera
protokollet den 30 september 2019.

§ 76 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning

Ärendelistan fastställs utan ändringar.

§ 77 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan om jäv.

§ 78 Ombudgetering mellan Funktionsstödsnämnden och
Programnämnd social välfärd - beslut
Ärendenummer: Nf 490/2019
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning

Programnämnd Social välfärd har fattat beslut angående ombudgeteringar som
påverkar Funktionsstödsnämnden.
Samverkanstjänst gränslösa samarbetet
Från Funktionsstödsnämnden till Programnämnd social välfärd ombudgeteras
262 000 kronor motsvarande 0,5 tjänst för arbetet med samverkan mellan
Örebro kommun och Regionen.
Utökat med en plats inom socialpsykiatrin
Från Programnämnd social välfärd till Funktionsstödsnämnden ombudgeteras
829 000 kronor som kompensation för att ett boende inom Socialpsykiatrins
verksamhet har utökat med en plats under år 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-30
Tjänsteskrivelse, Ombudgeteringar och effektiviseringskrav, juni,
programnämnd social välfärd, daterad 2019-05-15 (Sov 444/2019)
Protokollsutdrag, Ombudgetering och effektiviseringsuppdrag – beslut (Sov
7/2019, § 77)
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Tjänsteskrivelse, Ombudgeteringar september 2019 (Sov 772/2019)
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
1. Ombudgetering från Funktionsstödsnämnden till Programnämnden
motsvarande 262 000 kronor för 0,5 samverkanstjänst antas.
2. Ombudgetering från Programnämnden till Funktionsstödsnämnden
motsvarande 829 000 kronor för utökning av en plats inom socialpsykiatrin
antas.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.
Sara Ishak (M), Kerstin Ejdertoft (M), Pia Delin (L), Thomas Rasmusson (L)
och Elisabeth Nilesol (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 79 Delårsrapport med prognos 2, 2019 - beslut
Ärendenummer: Nf 562/2019
Handläggare: Moa Ramberg, Annelie Fridman
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport t.o.m. den 31 augusti och
prognos 2, 2019.
Funktionsstödsnämndens åtaganden att bidra till utveckling inom
målområdena kommer att uppfyllas tillfredsställande. Måluppfyllelsen visar på
ett gott resultat och arbete, med medborgarna och servicemottagarna i fokus.
Det finns ett gott samarbete med andra förvaltningar och andra aktörer, där
exempelvis etableringen av ett gemensamt HVB med Socialförvaltningen för
ungdomar med komplex problematik sker under hösten.
Flera långsiktiga arbeten återstår gällande digitalisering och användandet av
digital teknik hos medarbetarna, implementeringsinsatser utifrån
barnkonventionen och den fortsatta utmaningen med kompetensförsörjningen
som förvaltningen fortsatt behöver jobba strategiskt med för att ta sig an.
Nämnden prognostiserar ett underskott på -8,5 miljoner kronor (1 % av total
budgetomsättningen) och behöver därför fortsätta arbetet för att nå en
ekonomi fullt i balans. Förvaltningen vet att det kommer ekonomiskt
utmanande tider de kommande åren som det inte kommer att vara möjligt att
bromsa sig ur. Det kommer både att krävas strategiska planer och ett modigt
förhållningssätt för att framöver behålla en ekonomi i balans. En nyckel
bedöms utgöras av samverkan, både internt inom kommunen och tillsammans
med externa aktörer.
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Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2, 2019
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
1. Funktionsstödsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en ekonomi i
balans.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.
Pia Delin (L) och Thomas Rasmusson (L) avstår från att delta i beslutspunkt 3.
Elisabeth Nilesol (V) avstår från att delta i beslutet med hänvisning till
Vänsterpartiets eget förslag om budget.
Sara Ishak (M) och Kerstin Ejdertoft (M) avstår från att delta i beslutet.

§ 80 Svar på övrig fråga från Pia Delin (L) om hur
förvaltningens hälsoombud arbetar
Ärendenummer: Nf 472/2019
Handläggare: Elisabeth Ullefors
Ärendebeskrivning

Pia Delin (L) ställde vid förra sammanträdet, den 14 juni 2019, en övrig fråga
om hur förvaltningens hälsoombud arbetar.
Avdelningschef Elisabeth Ullefors besvarar frågan genom att informera om
hälsoombudens syfte och roll samt deras ansvar och befogenheter.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
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- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 81 Inrättande av ett gemensamt HVB för unga information
Ärendenummer: Nf 598/2019
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att Programnämnd social
välfärd den 5 september 2019 fattat beslut om att ge Socialnämnden och
Funktionsstödsnämnden i uppdrag att tillsammans etablera och driva ett
gemensamt Hem för vård och boende (HVB).
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag (Sov 8/2019, § 100)
Tjänsteskrivelse (Sov 534/2019)
Rapport - Beskrivning av gemensamt HVB för unga med funktionsnedsättning
och social problematik (Nf 175/2019)
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 82 Funktionsstödsnämndens inspel till Övergripande
strategier och budget 2020 med plan för 2021–2022 beslut
Ärendenummer: Nf 565/2019
Handläggare: Johanna Viberg, Moa Ramberg
Ärendebeskrivning

I budgetdirektivet som beslutats av Kommunstyrelsen ges uppdrag till
nämnderna att göra inspel in i budgetarbetet. Syftet är att skapa en bank av
förslag som kan användas om ekonomin förändras i världen eller i
kommunsektorn. Förslagen kommer inte genomföras utan ytterligare process.
Funktionsstödsnämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020
med plan för 2021–2022 innehåller förslag både vad gäller den egna
verksamheten men även förslag som inbegriper andra delar inom kommunen.
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Funktionsstödsnämnden presenterar förslag på åtgärder som bedöms ge
positiva effekter på ekonomin som behöver ske i samråd med andra nämnder
och förvaltningar.
Beredning av ärendet har skett på utökat presidium 8 augusti och presidium 5
september.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-08-29
Budgetdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 (Ks 999/2019)
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Nämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med plan för
2020-2021 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare beredning i
budgetprocessen.
Yrkande

Elisabeth Nilesol (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Georg Barsom (KD) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Förvaltningen för funktionsstöds förslag, och finner att
Funktionsstödsnämnden beslutar enligt detta. Därefter ställer ordföranden
Elisabeth Nilesols (V) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet under proposition och finner att Funktionsstödsnämnden beslutar
att bifalla yrkandet.
Beslut

Funktionsstödsnämndens beslutar:
1. Nämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med plan för
2020-2021 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare beredning i
budgetprocessen.
2. Elisabeth Nilesol (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Pia Delin (L) och Thomas Rasmusson (L) deltar inte i beslutet med hänvisning
till Liberalernas eget förslag om budget.
Sara Ishak (M) och Kerstin Ejdertoft (M) deltar inte i beslutet.
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§ 83 Ekonomi i balans 2019
Ärendenummer: Nf 282/2019
Handläggare: Johanna Viberg, Moa Ramberg
Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 14 mars 2019 beslutades att förvaltningen får till
uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans för 2019.
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschef Johanna Viberg och
ekonom Moa Ramberg om nuläget i ekonomiprocessen och förutsättningarna
inför 2020.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 84 Ordförandens information
Ärendebeskrivning

Ordförande Georg Barsom informerar bl.a. om att sommarfestivalen i
Brunnsparken, som arrangerades vid två tillfällen i somras, var ett lyckat
arrangemang. Vidare har presidiet deltagit vid Ledarforum den 17 september
tillsammans med cheferna i Förvaltningen för funktionsstöd. Den 7 oktober
ska nämndens presidium träffa revisionen.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 85 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att det varit en bra sommar i
verksamheterna.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 86 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 564/2019
Ärendebeskrivning

Inför nämndens sammanträde den 19 september 2019 redovisar förvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under perioden juni-augusti 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 juni - 31 augusti
2019 års utdelning av stiftelsemedel, Gottfrid Ericssons donationsfond och
Makarna Israelssons astmafond (Nf 377/2019)
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.
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§ 87 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 563/2019
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för funktionsstöd anmäler handlingar som bedömts relevanta
för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag

Samverkansprotokoll, 2019-06-05
Samverkansprotokoll, 2019-08-15
Turidgruppens minnesanteckningar, 2019-08-20
Fördelning/delegering av ledningsuppgifter, verksamhetschef enligt HSL
Uppföljningsrapport 2018 av klimatstrategi för Örebro kommun
Skrivelse om inkomna idéer till Idéslussen
Minnesanteckningar från arbetsgruppen Samarbete, samordning och planering
kring flyktingmottagning, 2019-05-15
Powerpointpresentation, Asyl- och flyktingmottagning
Uppdragsdirektiv Kvarbo
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.
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