Digitalt justerat
Protokoll

Nf 16/2021

Funktionsstödsnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2021-03-19
9.00–11.40
Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Georg Barsom (KD)
Frederick Axewill (S)
Pia Delin (L)
Pia Rehnberg (S)
Marianne Thor (S)
Tania Cifuentes Valdés (S)
Elisabeth Hammar (S)
Kerstin Persson (S)
Tina Fingal Swens (C)
Christina Hermansson Plaçon (V)
Katrin Edqvist (M)
Stig Westlén (M)
Bjarne Svantesson (M)
Anders Karlsson (L)
Bjarne Bäckström (SD)
Tjänstgörande ersättare
Thomas Rasmusson (L)

§§ 31-40

Ersätter Anders Karlsson (L) §§ 27-30

Närvarande ersättare
Marie Georgson (S)
Ingvar Ernstson (C)
Berit Bekkhus (V)
Kerstin Ejdertoft (M)
David Larsson (SD)
Övriga
Amanda Appel
Frida Adolfsson
Åsa Tiderman
Rikard Lund
Moa Ramberg
Annelie Fridman

utvecklingschef
nämndsekreterare
verksamhetschef
verksamhetschef
ekonom
planerare

Paragraf 27–40
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Frida Adolfsson, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Georg Barsom (KD), ordförande

Bjarne Bäckström (SD), justerare
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§ 27 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Bjarne Bäckström (SD), med Pia Delin (L) som ersättare, utses att justera
dagens protokoll. Justering sker den 26 mars 2021.

§ 28 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning

Christina Hermansson Plaçon (V) väcker en övrig fråga gällande kösituationen
för bostäder med särskild service. Frågan besvaras vid ett kommande
nämndsammanträde.

§ 29 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan om jäv.

§ 30 Verksamhetsplan med budget 2021 - beslut
Ärendenummer: Nf 126/2021
Handläggare: Moa Ramberg, Annelie Fridman
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns årliga plan är "Övergripande strategier och budget" (ÖSB),
som antas av Kommunfullmäktige. Utifrån den fastställer programnämnderna
programplaner. Programplanerna innehåller också en resursfördelning till
driftsnämnderna.
Utifrån programplanerna och ÖSB fastställer driftsnämnderna för respektive
område en verksamhetsplan med budget. Den ska beskriva vad förvaltningen
förväntas göra för att förbättra tjänster och service och bidra till de
kommunövergripande målen.
Ärendet togs upp för beredning i nämnden den 19 februari 2021.
MBL-förhandling ägde rum den 8 mars 2021.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2021, 2021-02-26
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Förslag till beslut

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:
1. Verksamhetsplan 2021 för Funktionsstödsnämnden fastställs.
2. Budget 2021 för Funktionsstödsnämnden fastställs.
3. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för kännedom.
4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppnå en ekonomi i balans under
år 2021.
5. Förvaltningen får samtidigt i uppdrag att löpande under året redogöra för
arbetet med att uppnå en ekonomi i balans.
6. Enligt direktiv till Funktionsstödsnämnden från Programnämnd social
välfärd ges förvaltningen i uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder, planerade
och genomförda åtgärder för en ekonomi i balans.
Yrkande

Frederick Axewill (S) och Tina Fingal Swens (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Christina Hermansson Plaçon (V) yrkar avslag till beslutspunkt 2 med
hänvisning till Vänsterpartiets förslag till budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige samt yrkar bifall till beslutspunkt 1.
Bjarne Bäckström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag med hänvisning
till Sverigedemokraternas förslag till budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
Pia Delin (L) yrkar avslag till beslutspunkt 1, 2 och 4 med hänvisning till
Liberalernas förslag till budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Bjarne Svantesson (M) yrkar avslag till beslutspunkt 1 och 2 med hänvisning till
Moderaternas förslag till budget som lagts fram i Kommunfullmäktige samt
yrkar bifall till beslutspunkt 3, 4 och 5.
Proposition

Ordförande Georg Barsom (KD) finner att det finns fem förslag till beslut, det
vill säga Förvaltningen för sociala insatsers förslag samt Christina Hermansson
Plaçons (V), Bjarne Bäckströms (SD), Pia Delins (L) och Bjarne Svantessons
(M) yrkanden om avslag till förmån för respektive partis eget budgetförslag.
Ordföranden behandlar förslagen var och ett för sig och finner att
Funktionsstödsnämnden beslutar enligt Förvaltningen för sociala insatsers
förslag.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan 2021 för Funktionsstödsnämnden fastställs.
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2. Budget 2021 för Funktionsstödsnämnden fastställs.
3. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för kännedom.
4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppnå en ekonomi i balans under
år 2021.
5. Förvaltningen får samtidigt i uppdrag att löpande under året redogöra för
arbetet med att uppnå en ekonomi i balans.
6. Enligt direktiv till Funktionsstödsnämnden från Programnämnd social
välfärd ges förvaltningen i uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder, planerade
och genomförda åtgärder för en ekonomi i balans.
Reservation

Christina Hermansson Plaçon (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bjarne Bäckström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
En skriftlig reservation biläggs protokollet.
Pia Delin (L) och Thomas Rasmusson (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Pia Delins (L) yrkande. En skriftlig reservation biläggs protokollet.
Bjarne Svantesson (M), Stig Westlén (M) och Katrin Edqvist (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Bjarne Svantessons (M) yrkande. En skriftlig
reservation biläggs protokollet.

§ 31 Ekonomisk månadsrapport, februari
Ärendenummer: Nf 204/2021
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar det ekonomiska läget efter februari månad.
Förvaltningen arbetar nu med att säkerställa förutsättningarna för
prognosläggning under 2021. Man ser ekonomiska utmaningar i flera
verksamheter under året.
Beslutsunderlag

Powerpointpresentation
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.

§ 32 Exempel från verksamheten - Förvaltningens
verksamhetsmodell och färdplan
Ärendenummer: Nf 124/2021
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning

Utvecklingschef Amanda Appel informerar nämnden om förvaltningens
verksamhetsmodell och färdplan.
Förvaltningens verksamhetsmodell är en övergripande beskrivning av de sätt
man skapar och levererar kundvärde. Modellen ska skapa förståelse för
förvaltningens helhet och sambanden mellan dess olika delar. Den är också ett
stöd i strategisk prioritering, planering och utveckling, till exempel vid budgetoch verksamhetsplanering samt vid projekt och uppdrag. Förvaltningens
färdplan tydliggör förvaltningsledningens förväntningar på utveckling i ett
tillsammanskap för att klara samhällets utmaningar. I färdplanen beskrivs vad
förvaltningen ska åstadkomma tillsammans de närmaste fyra åren.
Beslutsunderlag

Verksamhetsmodell - Förvaltningen för sociala insatser (Nf 269/2021)
Färdplan 2021 (Nf 193/2021)
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.

§ 33 Ekonomi i balans 2021
Ärendenummer: Nf 125/2021
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har i år för första gången gett direktiv till
driftsnämnderna som innefattar en särskild redovisning av åtgärder för en
ekonomi i balans vid två tillfällen årligen.
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Denna redovisning ska ske i juni och oktober. Ekonom Moa Ramberg redogör
för förvaltningens arbete att stödja Funktionsstödsnämnden med dessa
tillkommande rapporteringar.
Rapporteringen till programnämnden kommer att ske utöver den ordinarie
uppföljning som Funktionsstödsnämnden gör under varje år, det vill säga de
ekonomiska månadsrapporterna samt de återkommande punkterna Ekonomi i
balans och Exempel från verksamheten.
Beslutsunderlag

Powerpointpresentation
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.

§ 34 Personalstrategiska planen - information
Ärendenummer: Nf 268/2021
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning

Utvecklingschef Amanda Appel presenterar förvaltningens personalstrategiska
plan. Dokumentet har nyligen reviderats och antagits av
förvaltningsledningsgruppen. De personalstrategiska målen i planen gäller för
perioden 2021-2024.
Det personalstrategiska arbetet ska drivas som en integrerad del i ordinarie
verksamhetsplanering och uppföljning. Det yttersta ansvaret ligger hos Örebro
kommuns förvaltningar och involverar attraktiva arbetsgivare,
bemanningsstrategiskt arbete, kompetensförsörjning, lönestrategi,
ledarförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och ickediskriminering och
regional samverkan.
För att säkerställa och konkretisera Förvaltningen för sociala insatsers målbild,
om att brukarna ska välja kommunen som utförare för att den är en attraktiv
arbetsgivare, har bra ledarskap och ordning och reda i processerna, krävs
personalstrategiska mål. Målen avser att visualisera vad förvaltningen ska ha
uppnått 2024.
Beslutsunderlag

Personalstrategisk plan 2021-2024
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Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.

§ 35 Revisionsrapport - Ekonomistyrning inom
Programområde social välfärd - beslut
Ärendenummer: Nf 302/2020
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örebro kommun
genomfört en granskning avseende Kommunstyrelsens och programområde
Social välfärds arbete för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet.
Revisionen har begärt att Funktionsstödsnämnden senast den 8 april
inkommer med ett yttrande över rapporten och de föreslagna åtgärderna, vilket
därför tagits fram.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-11
Missiv, 2020-12-17
Revisionsrapport, "Granskning av ekonomi-styrning inom programområde
Social välfärds ansvarsområde", 2020-12-17
Förslag till yttrande, 2021-02-25
Förslag till beslut

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande över revisionsrapporten
och överlämnar det till revisorerna.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.
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§ 36 Revidering av Funktionsstödsnämndens
delegationsförteckning - beslut
Ärendenummer: Nf 311/2021
Handläggare: Frida Adolfsson
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2020 att revidera
nämndreglementen för Funktionsstödsnämnden respektive
Hemvårdsnämnden. Revideringen, som trädde i kraft den 1 januari 2021,
innebär att ledningen av hälso- och sjukvården inom nämndens
verksamhetsområde samt ansvaret för att det finns en verksamhetschef enligt
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) överförts till Hemvårdsnämnden.
Det förändrade reglementet för Funktionsstödsnämnden innebär att nämndens
delegationsförteckning bör revideras. Förvaltningens förslag är att avsnitt 4,
Hälso- och sjukvård, med två tillhörande delegerade ärenden tas bort ur
nämndens delegationsförteckning. Delegation i dessa två ärenden utgår numera
från Hemvårdsnämnden.
De stycken som förvaltningen föreslår tas bort har i förslaget till
delegationsförteckning markerats med rött.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-03
Förslag till ny delegationsförteckning för Funktionsstödsnämnden, 2021-03-03
Förslag till beslut

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Nämnden antar förslaget till ny delegationsförteckning.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.

§ 37 Ordförandens information
Ärendebeskrivning

Ordföranden Georg Barsom (KD) delger nämnden handlingar från
intresseorganisationen FUB som inkommit till ordföranden via det
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR).
Beslutsunderlag

Funktionshinderpolitiskt regelverk och terminologi, 2021-01-21
Planering av bostäder med särskild service enligt LSS - synpunkter från FUB
Örebro
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Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 38 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning

Utvecklingschef Amanda Appel informerar om läget i förvaltningen avseende
covid-19. Ett fåtal servicemottagare och medarbetare är i dagsläget smittade.
Gällande vaccineringen mot covid-19 så har alla servicemottagare med beslut
om hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) nu fått sin
andra dos. Nu vaccineras baspersonal som tillhör fas 2. Medarbetare uppmanas
att fortsätta hålla i och hålla ut i arbetet med att förhindra smittspridning.
Beslutsunderlag

Powerpointpresentation
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.

§ 39 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 313/2021
Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar beslut som tagit med stöd av delegation under
perioden 1-28 februari 2021.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1-28 februari 2021
Attestkomplettering, februari 2021
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Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.

§ 40 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 314/2021
Ärendebeskrivning

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

Samverkansprotokoll, justerat, 2021-02-11 (Nf 71/2021)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende (Nf
214/2020)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende (Nf
215/2020)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende (Nf
216/2020)
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.
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YRKANDE/RESERVATION

Ärende numer: Nf 126/2021

Verksamhetsplan och budget 2021

Liberalerna yrkar avslag på Punkterna 1, 2 och 4 till förmån för egna ramar och prioriteringar för
programområdet Social Välfärd.
Att Liberalernas lagda budget för 2021 i kommunfullmäktige med följande
ramjusteringar antas.
Om Liberalernas förslag faller är detta tillika en reservation till förmån för eget yrkande.

Pia Delin Liberalerna
Anders Karlsson, Liberalerna
Thomas Rasmusson, Liberalerna

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Pressekreterare • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se
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Yrkande
Ärende: Verksamhetsplan med budget
Ärendenummer: Nf 126/2021

Funktionsstödsnämnden
Örebro kommun
2021–03-19

För ett bättre och mer hållbart Örebro

Örebro kommuns ekonomi är ansträngd. Kostnaderna har ökat kraftigt
under de senaste åren och prognosen för de kommande åren ser inte positiv
ut. Coronakrisen har slagit hårt mot kommunens verksamheter och skapat
nya ekonomiska utmaningar.
Vi, Moderater, hänvisar till egen budget och vill fortsättningsvis arbeta för
att underlätta för privata aktörer att bygga och driva grupp och
servicebostäder. Det som en del i att minska kön, utifrån de beviljade
besluten som nu inte följs. En ökad tillgänglighet till boende ger en ökad
möjlighet för individen att leva ett värdigt liv. Hög kvalitet och tydligare
krav bör ställas på alla utförare, privata så som de kommunala. Den välfärd
som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av stor valfrihet,
hög kvalitet och finnas tillgänglig för alla som behöver den.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Funktionsstödsnämnden beslutar
att avslå punkt 1 och 2.
att bifalla punkterna 3,4 och 5.
att avstå punkten 6.
Om funktionsstödsnämnden beslutar annat gäller ovanstående som
reservation till förmån för eget förslag.

För Moderaternas grupp i Funktionsstödsnämnden

Bjarne Svantesson (M)
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Yrkande/reservation
Ärende: Verksamhetsplan med budget 2021
Ärendenummer: Nf 126/2021
Datum: 2021-03-19

Trygghet för alla generationer.
Sverigedemokraternas budget syftar till att både effektivisera och att bevara. Det finns behov av
ytterligare förbättringar och en utökning av välfärden med mer pengar till kvinnohuset, höjd
habiliteringsersättning och en satsning på unga mammor och pappor – som är några exempel på våra
satsningar för att förbättra välfärden i vår budget ”Trygghet för alla generationer”. Dessa behov
tillgodoses inte i godtagbar utsträckning med andra budgetalternativ.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en ny programplan
där man utgår från Sverigedemokraternas budget 2021:
I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Funktionsstödsnämnden:

____________________________
Bjarne Bäckström (SD)

____________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Örebro kommun
Organisationsnummer: 802450–5730
Box 30000, 701 35, Örebro
Telefon: 019-21 55 38
E-post: orebro@sd.se
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