Protokoll

Ön 6/2019

Överförmyndarnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-09-18
09:00–12:00
Ribbingsgatan 11, 5tr

Närvarande ledamöter
Elvy Wennerström (S)
Björn Sundström (KD)
Yvonne Käll (M)
Gunnel Körner (L)
Tjänstgörande ersättare
Lasse S Lorentzon (V)

Lasse S Lorentzon (V) ersätter
Annbrith Wiman (C) §§ 109-124

Närvarande ersättare
Övriga
Ann-Catrin Svantes
Moa Ramberg
Therese Östling
Matilda Larsson
Jenny Spector
Malin Larsson
Jonas Mattson
Maryam Axelsson
Elin Pålsson
Niccolo Gianella Gustavsson

Verksamhetschef
Ekonom
Planerare
Planerare
Överförmyndarhandläggare
Tolk
Tolk
Överförmyndarhandläggare
Nämndsekreterare
Nämndsekreterare

Paragraf 109–124
Elin Pålsson, sekreterare
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Justerat den 18 september 2019

Elvy Wennerström (S), ordförande

Yvonne Käll (M), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 september 2019.
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§ 109 Upprop
Handläggare: Elvy Wennerström
Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar dagens sammanträde med Överförmyndarnämnden
öppnat. Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka
som tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara
beslutsför.
Förslag till beslut

- Informationen tas till protokollet
Beslut

- Informationen tas till protokollet

§ 110 Godkännande av dagordning
Handläggare: Elvy Wennerström
Ärendebeskrivning

Ordförande ger nämnden möjlighet att anmäla övriga ärenden till
dagordningen. Sekretessärendena tillkommer.
Förslag till beslut

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Föreliggande dagordning godkänns
Beslut

- Föreliggande dagordning godkänns

§ 111 Godkännande av närvaro
Handläggare: Elvy Wennerström
Ärendebeskrivning

Då Överförmyndarnämndens sammanträden inte är öppna för allmänheten
krävs nämndens godkännande för att ej föredragande handläggare ska få
närvara.
Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden godkänner att Malin Larsson, Jonas Mattsson och
Maryam Axelsson närvarar på sammanträdet 2019-09-18.
Beslut

Överförmyndarnämnden godkänner att Malin Larsson, Jonas Mattsson och
Maryam Axelsson närvarar på sammanträdet 2019-09-18.
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§ 112 Justering av protokoll
Handläggare: Elvy Wennerström
Ärendebeskrivning

Dagens protokoll ska justeras av ordförande samt av en utsedd justerare.
Förslag till beslut

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
Datum: 2019-09-18
Tid: 12:00
Plats: Ribbingsgatan 11 Överförmyndarkansliet
Justerare: Yvonne Käll (M)
Beslut

Datum: 2019-09-18
Tid: 12:00
Plats: Ribbingsgatan 11 Överförmyndarkansliet
Justerare: Yvonne Käll (M)

§ 113 Anmälan av jäv
Handläggare: Elvy Wennerström
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
Förslag till beslut

- Anmälan tas till protokollet.
Nämndens behandling

Lasse S Lorentzon (V) anmäler jäv § 75 i sekretessprotokollet
Beslut

- Anmälan tas till protokollet.
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§ 114 Delårsrapport 2 2019 med prognos
Ärendenummer: Ön 133/2019
Handläggare: Moa Ramberg, Therese Östling Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning

Delårsrapport med prognos 2 syftar till att redovisa Överförmyndarnämndens
ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat efter årets åtta första månader
samt en prognos för helåret. Rapporten innehåller även analys av resultat samt
noteringar om positiva iakttagelser och förbättringsområden.
Överförmyndarnämnden prognostiserar att kunna verkställa beslutad
verksamhetsplan 2019 inom tilldelad ekonomisk ram.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2 2019
Förslag till beslut

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden
1. Överförmyndarnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för
2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för
2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.

§ 115 Beslut på riktade åtgärder inför ÖSB 2020
Ärendenummer: Ön 138/2019
Handläggare: 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.
Överförmyndarnämndens 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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Överförmyndarnämnden presenterar nedan förslag på åtgärder som bedöms ge
positiva effekter på ekonomin som behöver ske i samråd med andra nämnder
och förvaltningar.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-09-04
- Ks 999/2019 Budgetdirektiv 2020 med plan för 2021–2022.
Förslag till beslut

Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Nämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med plan för
2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare beredning i
budgetprocessen.
Yrkande

Yvonne Käll (M) yrkan på att få lämna en protokollsanteckning till protokollet.
Lasse S Lorentzon (V) yrkar bifall till förslaget samt ber att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.
Gunnel Körner (L) yrkar avslag till förmån för Liberala ramar 2020.
Proposition

Ordföranden Elvy Wennerström (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga kansliets förslag samt Gunnel Körners (L) förslag om avslag.
Ordförande ställer dessa under proposition och finner att nämnden beslutar
enligt kansliets förslag.
Ordförande finner sedan att nämnden bifaller Lasse S Lorentzons (V) särskilda
yttrande och Yvonne Källs (M) yrkande om protokollsanteckning till
protokollet.
Beslut

1. Nämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med plan för
2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare beredning i
budgetprocessen.
2. Yvonne Käll (M) avstår från att delta i beslut.
Reservation

Gunnel Körner (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning frän Yvonne Käll (M): Moderaterna i
överförmyndarnämnden avstår från att delta i beslutet med hänvisning till eget
budgetarbete. Vi kommer i vårt förslag till budget 2020-2022 ha en egen
verktygslåda av åtgärder som bidrar till en budget i balans.
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§ 116 Överförmyndarnämndens reflektioner från FSÖdagarna
Handläggare: Elvy Wennerström
Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämndens samlade reflektioner över deltagandet under FSÖdagarna 28-30 augusti 2019.
Förslag till beslut

- Informationen tas till protokollet.
Beslut

- Informationen tas till protokollet.

§ 117 Sekretessärenden
Ärendebeskrivning

Sekretessärenden redovisas i särskilt sekretessprotokoll.

§ 118 Stickprovsärende
Ärendebeskrivning

Överförmyndarhandläggare Ellen Csordás redogör för ett stickprovsärende,
aktnr 2018205.
Ärendet utgår och tas upp på nästkommande sammanträde 2019-10-16.
Beslutsunderlag

Muntlig information.
Förslag till beslut

- Informationen tas till protokollet.
Beslut

- Informationen tas till protokollet.

§ 119 Månadsstatistik
Ärendenummer: Ön 22/2019
Handläggare: Ann-Catrin Svantes ohlson
Ärendebeskrivning

Månadsstatistik från augusti månad 2019 redovisas.
Beslutsunderlag

Månadsstatistik
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Förslag till beslut

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.
Beslut

- Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.

§ 120 Information om riskanalys inför tillsynsplan 2020
Ärendenummer: Ön 143/2019
Handläggare: Matilda Larsson
Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden informeras om arbetet med riskanalys inför
tillsynsplan 2020 och får under sammanträdet möjlighet till inspel.
Förslag till beslut

Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

- Informationen tas till protokollet.

§ 121 Anmälan av arvoden och omkostnadsersättningar
till förordnade förmyndare, förvaltare och gode män
Ärendebeskrivning

Anmälan av arvoden och omkostnadsersättningar till förordnade förmyndare,
förvaltare och gode män.
Genom stickprov på sammanträdet utses aktnr 2016483 samt aktnr 2018205
som drogs vid sammanträdet 2019-08-26, att redovisas på sammanträdet 201910-16.
Beslutsunderlag

Sammanställning av beslut.
Förslag till beslut

- Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.
Beslut

- Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.
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§ 122 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ön 306/2018
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäler kansliet handlingar som inkommit och som bedöms
relevanta för Överförmyndarnämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-18
Förslag till beslut

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

- Anmälan tas till protokollet.

§ 123 Ordförandes information
Handläggare: Elvy Wennerström
Ärendebeskrivning

Ordförande Elvy Wennerström (S) ger aktuell information till
Överförmyndarnämnden:
- Information om Länsträffen
- Information om träff med revisionerna
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

- Informationen tas till protokollet.
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§ 124 Verksamhetschefens information
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Ann-Catrin Svantes Ohlson informerar kring aktuella frågor,
händelser och nyheter som berör Överförmyndarnämndens verksamheter:
- Information om kommittédirektivet 2019:44
- Verksamhetschefen informerar nämnden om det fortsatta arbetet med
inplanerad medborgardialog inför 2020.
Förslag till beslut

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

- Informationen tas till protokollet.
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Datum: 2019-09-16
Överförmyndarnämnden

Särskilt yttrande

7. Beslut på riktade åtgärder inför ÖSB 2020
Vi ställer oss bakom ärendet under förutsättning att det ska anses vara
just ett inspel för framtida utredningar för verksamheternas utveckling
och inget förslag på några förändringar.
I vissa fall är förvaltningens förslag vagt formulerade och långsiktiga
konsekvenser för de olika besparingsförslagen saknas. Det går i nuläget
inte att avgöra hur eventuella förslag kommer att påverka berörda
grupper. Utan ordentliga utredningar riskerar förändringar inte bara att
slå hårt mot vissa grupper, utan också leda till fördyringar för
kommunen i längden. Det är även grundläggande för oss att
besparingar inom samhällsbyggnads egna verksamheter inte innebär att
kostnader överförs till programområde social välfärd eller
programområde barn och utbildning.
För oss i Vänsterpartiet är det av vikt att ta ansvar för Örebro kommuns
ekonomi och vi räds inte att lyfta på alla stenar för att få ekonomin i
balans. Vänsterpartiet är kritiska till förslag som kan försämra
för kommunens mest utsatta, eller skapa ett mer ojämlikt och ojämställt
samhälle.
Vi förväntar oss att samtliga förslag till förändringar kommer att
utvärderas grundligt samt att en konsekvensanalys genomförs innan
förslag till beslut läggs fram. Vi vill därför föra till protokollet att vi inte
ställer oss bakom några som helst förändringar av verksamheter utan
ordentliga utredningar med konsekvensanalyser.
Lasse S Lorentzon
För Vänsterpartiet

