Protokoll

Nf 363/2019

Funktionsstödsnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-10-17
09.00–11.45, ajournering 10.45–11.20
Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Närvarande ledamöter
Georg Barsom (KD)
Frederick Axewill (S)
Pia Delin (L)
Pia Rehnberg (S)
Tania Cifuentes Valdés (S)
Kemal Jelecak (S)
Kerstin Persson (S)
Tina Fingal Swens (C)
Elisabeth Nilesol (V)
Stig Westlén (M)
Bjarne Svantesson (M)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Hammar (S)
Ingvar Ernstson (C)
Linda Makris (KD)
Kerstin Ejdertoft (M)
Bjarne Bäckström (SD)

utgår pga. jäv § 91

Ersätter Marianne Thor (S)
Ersätter Erik Löfstedt (L)
Ersätter Tina Fingal Swens (C), § 91
Ersätter Sara Ishak (M)
Ersätter Ulf Gustafsson (SD)

Närvarande ersättare
Helen Jalo (S)
Marie Georgson (S)
Berit Bekkhus (V)
Övriga
Johanna Viberg
Frida Adolfsson
Åsa Tiderman
Rikard Lund
Amanda Appel
Moa Ramberg
Annelie Fridman
Håkan Eriksson
Hanna Ryman
Inger Westerberg

förvaltningschef
nämndadministratör
verksamhetschef
verksamhetschef
utvecklingsstrateg
ekonom
planerare
boendestödjare
hållbarhetsstrateg
personalföreträdare
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Paragraf 88–101

Frida Adolfsson, sekreterare
Justerat den 23 oktober 2019.

Georg Barsom (KD), ordförande

Elisabeth Nilesol (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 oktober 2019.
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§ 88 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Elisabeth Nilesol (V), med Stig Westlén (M) som ersättare, utses att justera
protokollet den 23 oktober 2019.

§ 89 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning

Ärendelistan fastställs utan ändringar.

§ 90 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Tina Fingal Swens anmäler jäv under § 91.

§ 91 Remiss – Förslag till reviderad Överenskommelse om
samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen (Ks 1216/2018)
Ärendenummer: Nf 497/2019
Handläggare: Annelie Fridman
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett Funktionsstödsnämnden möjlighet att inkomma
med synpunkter på remiss angående Förslag till reviderad Överenskommelse
om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen. Remissvar
ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 30 oktober 2019.
Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen antogs 2010 för att stärka och utveckla samhället. Under våren
2019 har en serie dialogmöten hållits för att undersöka hur civilsamhälle,
politik och förvaltning ser på framtidens samverkan och de förhållningssätt
kommunen vill ska ligga till grund för relationen mellan parterna.
Syftet med överenskommelsen är att skapa en socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbar samhällsutveckling som inkluderar aspekter som
demokrati, folkhälsa, mänskliga rättigheter, miljö och klimat liksom
grundförutsättningar för samhällets förmåga att hantera olika slags utmaningar
och kriser. Örebro kommun och civilsamhället är självständiga parter, och för
att nå en hållbar samhällsutveckling behövs båda parter och deras olika
kompetenser för att skapa mervärden och möta utmaningarna tillsammans.
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I förvaltningens förslag till remissvar listas aspekter som överenskommelsen
bör ta i beaktande. Överenskommelsen utgör ett bra innehållsmässigt
dokument som kommer utgöra en grund för redan pågående arbete gällande
samverkan med det civila samhället inom nämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse gällande remissvar, daterad 2019-09-25
Remissversion: Förslag till reviderad Överenskommelse om samverkan i
Örebro mellan det civila samhället och kommunen (Ks 1216/2018)
Följebrev, daterat 2019-05-17
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Yttrandet gällande Förslag till reviderad Överenskommelse om samverkan i
Örebro mellan det civila samhället och kommunen antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Nämndens behandling

Tina Fingal Swens (C) deltar inte i handläggningen av ärendet pga. jäv.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 92 Remiss - Klimatanpassningsplan Örebro kommun (Ks
1153/2018)
Ärendenummer: Nf 498/2019
Handläggare: Annelie Fridman
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett Funktionsstödsnämnden möjlighet att inkomma
med synpunkter på en remissversion av Klimatanpassningsplan Örebro
kommun. Remissvar ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 24 oktober
2019.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 att ge kommundirektören i
uppdrag att utifrån hotet om framtida klimatförändringar redovisa en analys av
hur kommunens verksamheter ska klimatsäkras. Detta uppdrag tolkades som
igångsättningsbeslut för framtagande av en klimatanpassningsplan.
Klimatanpassningsplanen är ett gediget dokument vars mål är att Örebro
kommun ska ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema
väderhändelser och ett förändrat klimat. Syftet med klimatanpassningsplanen
är att förebygga störningar av möjligheten att utföra de kommunala eller andra
viktiga samhällstjänster på grund av väderhändelser eller förändrat klimat.
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I förvaltningens förslag till remissvar listas viktiga aspekter som bör tas i
beaktande, främst avseende avsnittet om värmeböljor samt de kommunala
bolagens del och ansvar i framtagandet av klimatanpassning vid
nybyggnationer. Konsekvensanalysen utifrån Förvaltningen för funktionsstöd
visar en relevant bild över förvaltningens risker och hotbilder vid extrema
väderförhållanden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse gällande remissvar, daterad 2019-09-24
Remissversion: Klimatanpassningsplan Örebro kommun (Ks 1153/2018)
Följebrev
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Yttrandet gällande Klimatanpassningsplan Örebro kommun antas och
överlämnas till Kommunstyrelsen.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 93 Riskanalys inför Tillsynsplan 2020 - information
Ärendenummer: Nf 447/2019
Handläggare: Annelie Fridman
Ärendebeskrivning

Planerare Annelie Fridman informerar om processen för tillsynsarbetet.
Årligen ska nämnderna ta fram tillsynsområden utifrån verksamhets-, personaloch ekonomiperspektiv. En risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras där
nämndens representanter är beslutande instans och tar fram tillsynsområden
för nästkommande år.
Det finns krav på dokumenterat underlag för val av tillsynsområden. Dessa ska
dokumenteras i en Tillsynsplan 2020 och nästkommande år i en
Tillsynsrapport 2020.
Vid nästa sammanträde den 14 november tas Tillsynsrapport 2019 och
Tillsynsplan 2020 upp för beredning i nämnden. Beslut fattas den 12
december.
Beslutsunderlag

Muntlig information
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Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 94 Ekonomisk månadsrapport, september 2019
Ärendenummer: Nf 294/2019
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet efter september månad.
Periodens resultat visar ett underskott med -6,1 miljoner kronor mot
periodiserad budget. Budgetavvikelsen för intraprenaden Socialpsykiatrin
uppgår till ett överskott om 0,3 miljoner kronor. Periodens resultat exklusive
intraprenad uppgår till ett underskott på -6,4 miljoner kronor.
Prognosen visar på ett förväntat underskott vid årets slut med totalt -8,5
miljoner kronor, vilket motsvarar 1 % av total budget. Prognostiserade
underskott återfinns främst inom Personlig assistans samt Grupp- och
servicebostad.
Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport, september 2019
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.
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§ 95 Ekonomi i balans 2019
Ärendenummer: Nf 282/2019
Handläggare: Rikard Lund
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.
Verksamhetschef Rikard Lund informerar om en förändring av kostnaden för
matlådor inom Daglig verksamhet.
Beslutsunderlag

Informationsskrivelse, 2019-09-30
Förslag till beslut

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

Elisabeth Nilesol (V) yrkar att ärendet görs om till ett beslutsärende.
Proposition

Ordföranden Georg Barsom (KD) ställer först Elisabeth Nilesols (V) yrkande
att ärendet ska göras om till ett beslutsärende under proposition och finner att
nämnden avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden Förvaltningen för
funktionsstöds förslag under proposition och finner att nämnden beslutar
enligt det.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 96 Exempel från verksamheten - Uppföljning av parcykel
på Olaigatan
Handläggare: Håkan Eriksson
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet den 18 oktober 2018 beslutade nämnden att använda medel
ur planeringsreserven för inköp av en parcykel till verksamheten på Olaigatan.
Boendestödjare Håkan Eriksson gör en uppföljning av inköpet. Parcykeln har
kommit till stor nytta och glädje för servicemottagarna.
Beslutsunderlag

Muntlig information
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Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 97 Ordförandens information
Ärendebeskrivning

- Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar om att årets Funkismello
arrangeras på Parkteatern fredagen den 18 oktober.
- Nämndens presidium har den 7 oktober träffat Stadsrevisionen.
Återkopplingen var positiv.
- Nämndsammanträdet den 14 november följs av workshop inför arbetet med
Verksamhetsplan med budget 2020. Förhinder att delta meddelas till
nämndsekreteraren.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 98 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning

Ingen särskild information ges vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för Funktionsstöds förslag.

§ 99 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 619/2019
Ärendebeskrivning

Inför nämndens sammanträde den 17 oktober 2019 redovisar förvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under september 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1–30 september 2019
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 100 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 617/2019
Ärendebeskrivning

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

Minnesanteckningar från arbetsgruppen Samarbete, samordning och planering
kring flyktingmottagning, 2019-08-29
Powerpoint-presentation, Asyl- och flyktingmottagning, juli 2019
Samverkansprotokoll, justerat, 2019-09-12
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 101 Örebro kommuns hållbarhetsprogram - information
Ärendenummer: Nf 630/2019
Handläggare: Hanna Ryman
Ärendebeskrivning

Hållbarhetsstrateg och uppdragsledare Hanna Ryman informerar om Örebro
kommuns hållbarhetsprogram.
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling har den 17 september
2019 antagit en remissversion av Örebro kommuns hållbarhetsprogram.
Samtliga nämnder i Örebro kommun samt kommunkoncernens hel- och
majoritetsägda bolag m.fl. uppdras att yttra sig över förslaget.
Funktionsstödsnämndens remissvar beslutas vid sammanträdet den 12
december.
Beslutsunderlag

Remissversion av Örebro kommuns hållbarhetsprogram
Följebrev, 2019-09-18
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.
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