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Paragraf 1–16

Frida Adolfsson, sekreterare
Georg Barsom (KD), ordförande
Pia Delin (L), justerare
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§ 1 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Pia Delin (L), med Elisabeth Nilesol (V) som ersättare, utses att justera dagens
protokoll.

§ 2 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning

Ärendelistan fastställs utan ändringar.

§ 3 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan om jäv.

§ 4 Nulägesöversikt 2019 - beslut
Ärendenummer: Nf 685/2019
Handläggare: Moa Ramberg, Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Nulägesöversikten för Funktionsstödsnämnden är en samlad analys av
nämndens nuläge med nedslag i bland annat nämndens starkaste respektive
svagaste resultat, nämndens största nuvarande utmaningar samt olika trender
som kan påverka nämnden framöver. Nulägesöversikten syftar till att ge
ledamöter och intressenter en konkret bild av nämndens nuläge. Denna
översikt kommer att ingå som underlag i budgetarbetet inför Övergripande
strategier och budget (ÖSB) 2021.
Ärendet togs upp för beredning i nämnden den 12 december 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-12-12
Nulägesöversikt 2019
Powerpointpresentation
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Nulägesöversikt 2019 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen som
nämndens inspel inför Övergripande strategier och budget (ÖSB) 2021.
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Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.
Sara Ishak (M), Stig Westlén (M) och Bjarne Svantesson (M) avstår från att
delta i beslutet.

§ 5 Verksamhetsplan med budget 2020 - beslut
Ärendenummer: Nf 684/2019
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 12 december 2019.
MBL-förhandling ägde rum den 15 januari 2020.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2020
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
1. Verksamhetsplan 2020 för Funktionsstödsnämnden fastställs och
överlämnas till Programnämnd social välfärd för kännedom.
2. Budget för 2020 för Funktionsstödsnämnden fastställs och överlämnas till
Programnämnd social välfärd för kännedom.
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppnå en ekonomi i balans under
år 2020. Förvaltningen får samtidigt i uppdrag att löpande under året redogöra
för arbetet med att uppnå en ekonomi i balans.
Yrkande

Frederick Axewill (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Pia Delin (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för Liberalernas
förslag till budget.
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Elisabeth Nilesol (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Vänsterpartiets förslag till budget.
Sara Ishak (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
Proposition

Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill
säga Förvaltningen för funktionsstöds förslag, samt Pia Delins (L), Elisabeth
Nilesols (V) och Sara Ishaks (M) yrkande om avslag på förvaltningens förslag
till förmån för respektive partis budgetförslag.
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner
att Funktionsstödsnämnden beslutar enligt Förvaltningen för funktionsstöds
förslag.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan 2020 för Funktionsstödsnämnden fastställs och
överlämnas till Programnämnd social välfärd för kännedom.
2. Budget för 2020 för Funktionsstödsnämnden fastställs och överlämnas till
Programnämnd social välfärd för kännedom.
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppnå en ekonomi i balans under
år 2020. Förvaltningen får samtidigt i uppdrag att löpande under året redogöra
för arbetet med att uppnå en ekonomi i balans.
Reservation

Pia Delin (L) och Erik Löfstedt (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till
förmån för Liberalernas eget förslag till budget.
Elisabeth Nilesol (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån
för Vänsterpartiets eget förslag till budget.
Sara Ishak (M), Stig Westlén (M) och Bjarne Svantesson (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till budget.

§ 6 Remiss - Avfallsplan 2020 för Örebro kommun (Ks
1037/2017) - beslut
Ärendenummer: Nf 690/2019
Handläggare: Annelie Fridman
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett Funktionsstödsnämnden möjlighet att inkomma
med synpunkter på remiss angående Avfallsplan 2020 för Örebro kommun.
Remissvar ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 31 januari 2020.
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I förvaltningens förslag till remissvar lyfts checklistan för hur verksamheten
kan arbeta med frågor kring avfall och cirkulärt förhållningssätt som positiv.
Vidare påtalas att Funktionsstödsnämnden inte är särskilt ansvarig nämnd för
någon åtgärd i planen vilket innebär att remissvaret omfattar mer allmänna
kommentarer till förslaget om avfallsplan.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till nämnd gällande remissvar, 2020-01-13
Funktionsstödsnämndens remissvar, 2020-01-13
Remissversion - Avfallsplan 2020 för Örebro kommun
Följebrev
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Yttrandet gällande Avfallsplan 2020 för Örebro kommun antas och
överlämnas till Kommunstyrelsen.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 7 Medarbetarenkät 2019 - information
Ärendenummer: Nf 757/2019
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg presenterar resultatet av 2019 års
medarbetarenkät. Denna genomfördes mellan 21 oktober och 11 november
2019.
Beslutsunderlag

Powerpointpresentation
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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§ 8 Ekonomisk månadsrapport - information
Ärendenummer: Nf 294/2019
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet efter december månad.
Årets resultat visar ett underskott med 6,4 miljoner kronor mot budget.
Budgetavvikelsen för intraprenaden Socialpsykiatrin uppgår till ett överskott
om 0,4 miljoner kronor. Periodens resultat exklusive intraprenad uppgår till ett
underskott på 6,8 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport, december
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 9 Införande av e-signering av nämndprotokoll information
Ärendenummer: Nf 703/2019
Handläggare: Malin Björnholdt
Ärendebeskrivning

Projektledare Malin Björnholdt informerar om införandet av elektronisk
signering av nämndprotokoll.
Som en del av Örebros övergripande strategi Digitalt först satsar kommunen
på att stärka den tekniska förmågan att elektroniskt kunna signera olika typer
av dokument. Denna tekniska förmåga kan sedan användas i olika situationer,
däribland för att justera politiska protokoll.
Projektet E-signering 2.0 syftar till att bland annat tillse att alla politiska
nämnder har tillgång till e-signering under hösten 2019. Enligt den plan som
tagits fram kommer breddinförandet vara genomfört januari 2020.
Inledningsvis kommer inte nämndprotokoll med sekretessuppgifter att beröras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-19
Powerpointpresentation
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Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 10 Ekonomi i balans 2020
Ärendenummer: Nf 96/2020
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att uppnå en ekonomi i balans
under år 2020. Förvaltningen ska även under året redogöra för arbetet med att
uppnå en ekonomi i balans.
Vid dagens sammanträde informerar utvecklingsstrateg Amanda Appel om
processen med ansökningar om externa medel.
Beslutsunderlag

Powerpointpresentation
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 11 Exempel från verksamheten
Ärendenummer: Nf 132/2020
Handläggare: Annifrid Frimodig
Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2020 inkorporerades FN:s barnkonvention i svensk lag. Vid
dagens sammanträde informerar avdelningschef och processägare för
barnprocessen Annifrid Frimodig om förvaltningens arbete i och med detta.
Beslutsunderlag

Powerpointpresentation
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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.

§ 12 Funktionsstödsnämndens delegationsförteckning
Ärendenummer: Nf 759/2019
Handläggare: Frida Adolfsson, Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs.
uppdrar åt någon att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden.
Nämnden kan när som helst återkalla en delegering. Fattade beslut gäller dock
på samma sätt som om nämnden själv har fattat dem.
Förvaltningen för funktionsstöd har tagit fram ett förslag till reviderad
delegationsförteckning för Funktionsstödsnämnden. Förutom redaktionella
förändringar föreslås följande tillägg i delegationsförteckningen:
- förvaltningschef ges delegation att besluta om ändringar av attesträtt under
året
- förvaltningschef ges delegation att teckna avtal inom ramen för den löpande
verksamheten
- förvaltningschef samt verksamhetschefer ges delegation att besluta om
organisationsförändringar
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-14
Delegationsförteckning, med föreslagna ändringar markerade i gult, 2020-01-10
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Delegationsförteckning, daterad 2020-01-10, antas.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.
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§ 13 Ordförandens information
Ärendebeskrivning

Ordförande Georg Barsom (KD) informerar om att kontaktpolitikerbesök
även kommer genomföras under våren. Vidare informerar ordföranden om att
ordförande och 1:e vice ordförande träffat delar av presidiet i Programnämnd
social välfärd för att diskutera Funktionsstödsnämndens ekonomiska
förutsättningar.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 14 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg presenterar det nya namnet på förvaltningen:
Förvaltningen för sociala insatser. Namnbytet sker formellt den 1 februari
2020. Inför namnbytet har verksamheten inkommit med förslag till namn och
sedan har förvaltningsledningsgruppen fattat ett beslut.
Vidare informeras nämnden om MBL-förhandlingarna om Verksamhetsplan
med budget 2020 som ägde rum den 15 januari 2020.
Beslutsunderlag

Muntlig information
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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§ 15 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 756/2019
Ärendebeskrivning

Inför nämndens sammanträde den 23 januari 2020 redovisar förvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under december 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1–31 december 2019
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 16 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 755/2019
Ärendebeskrivning

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

Samverkansprotokoll, justerat, 2019-12-06 (Nf 123/2019)
Samrådsbrev - Planprogram för Brickebackenområdet (SAM 21/2016)
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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Liberalerna
YRKAN DE/ RESERVATION
Funktionsstödsnämnde n
Ärende Nf 684/2019
Verksamhetsplan och budget 2020

Verksamhetsplan och budget 2020

Liberalerna har haft ett totalt fokus på Örebroarnas be hov i c entrum när vi skrivit
vår budget. Det är en behovsbaserad rambudget med e n tydlig värde grund och
vision fram till 2030. Den b eskriver de värden som ligger till grund för ett liberalt
samhällsbygge oc h ger en beskrivning av vart vi ska och vilka behov som då
måste tillgodoses primärt och sekundärt. Vi flyttar fokus från organisation till Öre
broarna.
Vi har flyttat resurser från administration, centralförvaltning, onödiga chefsled oc h
sånt som inte är lagstadgat och b ehovsanpassat. Vi har därför kunnat tillföra ytter
ligare ram- förstärkningar eftersom vi anser att området är underfinansierat. Vi gör
ompriotriteringar p å 40 miljoner men vi satsar också 75 miljoner mer till ram en för
social välfärd .
Satsningarna består bland annat av höjt a ssistansstöd samt en mer meningsfull
daglig verksamhet och bättre ersättning .
Yrkande
• Vi yrkar p å den, a v Liberalerna i kommunfullmäktige 21-22 oktober, lagda behov
sanpassade rambudgeten för 2020 med vision till 2030.
Om Liberalernas förslag faller i nämnden är d etta tillika en reservation till förm å n för
eget yrkandet.

Pia Delin (L)

Datum : 2020-01-23

Yrkande

Funktionsstödsnämnden

5 Verksamhetsplan med budget 2020
Örebro är en av de kommuner som växer mest i Sverige just nu, något som medför
positiva aspekter men även utmaningar. Vänsterpartiet vill göra det möjligt för
kommunen att växa utan växtvärk. Det betyder att vi behöver satsa på en viktig
grundbult i samhället-vår välfärd. Vi ser ett Örebro där skolan, äldreomsorgen och
stödet till funktionsnedsatta är nyckeln till ett Örebro där alla får möjligheten att
växa och må bra oavsett rådande förutsättningar. Vi ser ett Örebro som satsar på
det gröna och nyskapande och aktivt jobbar för att förena människor. I vårt Örebro
satsar vi på barnen, vi skapar mötesplatser för invånarna och säkerställer att alla i
behov av stöd och hjälp får det. Där andra partier ser nedskärningar som lösningen
vill Vänsterpartiet ge människor utrymme att växa. Vi kan inte tänka oss att spara
på kommunens yngsta, äldsta eller de mest utsatta. Vi måste hitta andra
prioriteringar.
Grunden för en välfungerande kommunal verksamhet är kontinuitet, långsiktighet
och stabilitet. Det har vi inte idag. Vi ser hur kommunens verksamheter slås sönder
av privatiseringar där äldreomsorgen är ett tydligt exempel. Det gör att vi varken
ger kommunens verksamheter rätt verktyg för att klara sitt uppdrag eller
säkerställer en bra arbetsmiljö. Att använda new public management som modell
inom den svenska välfärden har visat sig vara både kostsamt och förödande för
verksamheterna. Därför är det viktigt att vi arbetar för att kommunen ska ha
kontroll över kostnaderna och full insyn i verksamheten, vilket inte går med dagens
omfattande privatiseringar. Kontroll och insyn är viktiga delar för en ekonomi i
balans, men också för att komma till rätta med de strukturella problem som
privatiseringarna skapat. Privatiseringarna bidrar till en ryckig och svårplanerad
organisation i ständig förändring där personalen slits ut eller väljer en annan
arbetsgivare än kommunen. Vi kan inte gå med på ytterligare nedskärningar när
kommunens verksamheter redan går på knäna ekonomiskt. Vi ser inte att
nedskärningarna kommer att ha några positiva ekonomiska effekter, de riskerar
istället att leda till strukturella problem som fördyrar verksamheterna i längden.
Vänsterpartiet har i Ett Örebro för alla ett fullt finansierat budgetförslag, utan
nedskärningar på de yngsta, äldsta eller de mest utsatta. I vårt Örebro lämnas ingen
bakom, vare sig kommunens invånare eller vår viktiga personal. I ett samhälle där vi
tillsammans har rätt förutsättningar för att ta oss an dagens utmaningar kan vi
skapa en stad som håller ihop, vi kan skapa en mer jämlik och attraktiv stad.
Tillsammans skapar vi ett Örebro för alla - inte bara för några få.
Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta:
att

avslå ärendet i sin helhet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag till
budget Ett Örebro För Alla.

Vid händelse att detta yrkande faller, ska den här skrivelsen betraktas som en
reservation.
För Vänsterpartiet

Ellsabeth Nilesol

