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Paragraf 26–35

Frida Adolfsson, sekreterare

1 (8)

ÖREBRO

Protokoll

Justerat den 25 mars 2019.

Georg Barsom (KD), ordförande

Stig Westlén (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 mars 2019.
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§ 26 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Stig Westlén (M), med Thomas Rasmusson (L) som ersättare, utses att justera
protokollet den 25 mars 2019.

§ 27 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning

Ärendelistan fastställs utan ändringar.

§ 28 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan om jäv.

§ 29 Verksamhetsplan med budget - beslut
Ärendenummer: Nf 471/2018
Handläggare: Amanda Appel, 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.
Funktionsstödsnämndens totala ram för 2019 är 261,6 miljoner kronor (mnkr).
Ärendet bereddes vid nämndens sammanträde den 14 februari 2019. MBLförhandling ägde rum den 7 mars 2019.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2019
Förslag till beslut

Förvaltningen för Funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
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1. Verksamhetsplan med budget 2019 fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för kännedom.
Yrkande

Pia Delin (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för Liberalernas
eget förslag till budget.
Sara Ishak (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Moderaternas eget förslag till budget.
Ulf Gustafsson (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Sverigedemokraternas eget förslag till budget.
Ingvar Ernstson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Georg Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att
förvaltningen ges i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i
balans 2019.
Proposition

Ordföranden Georg Barsom (KD) finner att det finns fyra förslag till
beslutspunkterna 1–2, det vill säga bifall till förvaltningens förslag respektive
Pia Delins (L), Sara Ishaks (M) och Ulf Gustafssons (SD) yrkande om avslag
på förvaltningens förslag till förmån för respektive partis eget budgetförslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Georg Barsoms (KD) tilläggsyrkande om att
förvaltningen ges i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i
balans 2019 under proposition och finner att nämnden beslutar att bifalla
tilläggsyrkandet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2019 fastställs.
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2. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för kännedom.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i
balans 2019.
Reservation

Pia Delin (L) och Thomas Rasmusson (L) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkterna 1–2 till förmån för Liberalernas eget förslag till budget.
Ulf Gustafsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkterna 1–2 till
förmån för Sverigedemokraternas eget förslag till budget.

§ 30 Ekonomisk månadsrapport, februari 2019
Ärendenummer: Nf 294/2019
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning

Ekonom Amanda Appel informerar om det ekonomiska läget efter januari och
februari månad.
Budgetarbetet inom de anslagsfinansierade verksamheterna är klart och nu
inväntas nämndens beslut om Verksamhetsplan med budget 2019. Detta för att
budgetarna vidare ska definitivsättas i ekonomisystemet. Därefter kan
verksamheterna arbeta mer aktivt med uppföljningen av ekonomin.
Intäktsfinansierade verksamheter börjar även dessa blir klara med
budgetarbetet, endast några justeringar återstår innan dessa kan definitivsättas i
systemet. Av dessa är det främst Personlig assistans samt Grupp- och
servicebostad som har svårt att uppnå en budget i balans. Men åtgärder
kommer att ske löpande under året för att minska underskotten.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, februari 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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§ 31 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg berättar om planeringen för den kommande
utbildningen för nämnden i Lanna, 18–19 mars.
Beslutsunderlag

Muntlig information.
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 32 Ordförandens information
Ärendebeskrivning

Ordförande Georg Barsom (KD) informerar om att förvaltningens
medarbetare Göran Andersson med kolleger tilldelats Tillgänglighetspriset
2019 för arbetet med Funkismello. Vinnaren av Tillgänglighetspriset utses av
Kommunala Tillgänglighetsrådet och priset delades ut vid Kommunfullmäktige
den 27 februari.
Ordföranden informerar också om att möte med Turidgruppen ägt rum. I
Turidgruppen samverkar representanter för intresseorganisationer med
Funktionsstödsnämndens presidium och tjänstemän i Förvaltningen för
funktionsstöd. Turid-gruppen träffas fyra gånger per år.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.
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§ 33 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 289/2019
Ärendebeskrivning

Inför nämndens sammanträde den 14 mars 2019 redovisar förvaltningen beslut
som tagits med stöd av delegation under februari 2019.
Vidare anmäls delegationsbeslut om utdelning av 2018 års stiftelsemedel
från Stiftelsen Gottfrid Ericssons fond och Makarna Israelssons astmafond
(Nf 260/2018).
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1–28 februari 2019.
Delegationsbeslut om utdelning av medel från Stiftelsen Gottfrid Ericssons
fond och Makarna Israelssons astmafond.
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 34 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 290/2019
Ärendebeskrivning

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

Samverkansprotokoll, daterat den 7 februari 2019
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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§ 35 Ekonomi i balans 2019 - uppföljning av riktat
effektiviseringsuppdrag till Grupp- och servicebostad
Ärendenummer: Nf 282/2019
Handläggare: Åsa Tiderman
Ärendebeskrivning

År 2017 beslutade Programnämnd social välfärd att rikta ett
effektiviseringsuppdrag till verksamheten Grupp- och servicebostad.
Effektiviseringen fördelades med 4 miljoner kronor (mnkr) 2017, 8 mnkr 2018
och 8 mnkr 2019.
Vid dagens nämndsammanträde ger verksamhetschef Åsa Tiderman en
uppföljning av effektiviseringsuppdraget.
Beslutsunderlag

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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YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE NR NF 471 /2018

Verksamhetsplan med budge t 2019
Liberalerna yrkar på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
program område t Socialvälfärd.
Dessa är framför da i Liberalernas Välfärd sbudge t 2019 i Kommunfullmäktige
10-11 decemb er 2018.

Om Liberalernas förslag faller I nämnd är detta tillika en reservation till förmån för
eget budgetförslag.

För Liberalerna i Örebro kommu n

Pia Delin

Erik Löftstedt

Thomas Rasmusson

Liberalerna Örebro • Mals-Olof Liljcl\re n • Pressekrelemre • Tel. 0 19-2 1 55 26 • e-post: 111a1,-o/ofl1/Jel(
r~11@/1berolema se
Sid I av I

Yrkande/reservation
Ärendenummer: Nf 471/2018
Datum 2019-03-14

Sverigedemokraternas budget för Funktionsstödsnämnden innehåller satsningar på en
ytterligare höjning av habiliteringsersättningen med 50 kr för halvdag och 100 kr för heldag.
Vi vill NPF-säkra minst en skola i Örebro kommun enligt önskemål från NP-teamet som har
en verksamhet som verkligen uppskattas av deltagarna och som ger en högst påvisbar
samhällsnytta.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Funktionsstödsnämnden besluta att:
Bifall till Sverigedemokraternas budget. I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som
reservation.

För Sverigedemokraterna i Funktionsstödsnämnden:

Ulf Gustavsson (SO)
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