Protokoll

Nf 591/2018

Funktionsstödsnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-02-14
09.00–11.50
Dialogen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Georg Barsom (KD)
Frederick Axewill (S)
Pia Delin (L)
Pia Rehnberg (S)
Tania Cifuentes Valdés (S)
Kemal Jelecak (S)
Kerstin Persson (S)
Sara Ishak (M)
Stig Westlén (M)
Bjarne Svantesson (M)
Erik Löfstedt (L)
Ulf Gustafsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Hammar (S)
Helen Jalo (S)
Ingvar Ernstson (C)

Ersätter Jan-Eric Norman (S)
Ersätter Elisabeth Nilesol (V)
Ersätter Tina Fingal Swens (C)

Närvarande ersättare
Linda Makris (KD)
Kerstin Ejdertoft (M)
Thomas Rasmusson (L)
Bjarne Bäckström (SD)
Övriga
Johanna Viberg
Frida Adolfsson
Åsa Tiderman
Rikard Lund
Amanda Appel
Annelie Fridman
Susanne Blom
Erica Gunnarsson
Arianne Axewill
Annika Hallqvist

förvaltningschef
nämndadministratör
verksamhetschef
verksamhetschef
ekonom
planerare
medicinskt ansvarig sjuksköterska
medicinskt ansvarig för rehabilitering
enhetschef
anhörigkonsulent
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Paragraf 15–25

Frida Adolfsson, sekreterare
Justerat den 25 februari 2019.

Georg Barsom (KD), ordförande

Sara Ishak (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 februari 2019.
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§ 15 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Sara Ishak (M), med Stig Westlén (M) som ersättare, utses att justera dagens
protokoll den 25 februari 2019.

§ 16 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning

Ärendelistan fastställs utan ändringar.

§ 17 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan om jäv.

§ 18 Patientsäkerhetsberättelse 2018 (Sov 12/2019) information
Ärendenummer: Nf 219/2019
Handläggare: Susanne Blom, Erica Gunnarsson
Ärendebeskrivning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Susanne Blom och medicinskt
ansvarig för rehabilitering (MAR) Erica Gunnarsson informerar om
patientsäkerhetsberättelsen för 2018.
Den övergripande målsättningen är att patienten ska få en trygg och säker vård,
samt att vårdgivaren ska få en översikt över verksamhetens
patientsäkerhetsarbete.
Patientsäkerhetsberättelsen beslutades av programnämnd Social välfärd den 7
februari 2019.
Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse, daterad 2019-01-28
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 19 Årsberättelse 2018 - beslut
Ärendenummer: Nf 164/2019
Handläggare: Amanda Appel, Annelie Fridman
Ärendebeskrivning

Nämnderna i Örebro kommun ska i årsberättelsen redovisa årsresultatet
tillsammans med en beskrivning av orsaker till det ekonomiska resultatet.
Nämnderna ska också mäta måluppfyllelse av målen för god ekonomisk
hushållning, resultaten för nyckeltal och indikatorer samt viktiga händelser.
Bedömningen är att Funktionsstödsnämndens åtaganden att bidra till
utveckling inom målområdena kommer att uppfyllas tillfredsställande. En hög
grad av måluppfyllelsen kan ses gällande medborgarna och servicemottagarna i
fokus både avseende förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden, som
attraktiv arbetsgivare, hållbarhet, jämlika livsvillkor, omsorg och delaktighet.
Det finns ett gott samarbete med andra förvaltningar och aktörer i samhället.
Flera långsiktiga arbeten exempelvis gällande digitalisering, framtagande av
alternativa boendeformer, utvecklings- och kompetensinsatser utifrån
barnkonventionen, samt implementering av det rehabiliterande arbetssätt görs
där effekterna ännu inte syns. Svårigheter med rekrytering ses som ett problem
framöver då förvaltningen har en stor utmaning att ta fram lösningar för att
fortsatt kunna erbjuda heltid och eftersom inte tillräckligt många väljer
utbildningar inom vård- och omsorgsyrkena.
Nämnden har ett prognostiserat överskott på 13,8 miljoner kronor (mnkr),
1,6 % av budgetomsättningen, vilket återspeglas i flertalet verksamheter samt
förvaltningsledningens budgetsreserv, där ett större överskott finns.
Förvaltningen behöver framöver arbeta med en ökad prognossäkerhet samt att
våga satsa förebyggande när överskott uppstår. Det är viktigt att också satsa på
långsiktiga effekter som stärker verksamheten och kan ge effekthemtagning på
längre sikt. Att våga satsa utifrån det ekonomiska överskott som råder kan
generera i mervärde och spridningseffekter i form av andra mål utanför de
ekonomiska.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2018, daterad 2019-02-14
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
1. Funktionsstödsnämnden fastställer Årsberättelse 2018.

4 (8)

ÖREBRO

Protokoll

2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Yrkande

Frederick Axewill (S) och Ingvar Ernstson (C) yrkar bifall till Förvaltningen för
funktionsstöds förslag.
Proposition

Ordföranden George Barsom (KD) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, dvs. bifall till Förvaltningen för funktionsstöds förslag, och att nämnden
beslutar enligt detta.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
1. Funktionsstödsnämnden fastställer Årsberättelse 2018.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Sara Ishak (M), Stig Westlén (M) och Bjarne Svantesson (M) avstår från att
delta i beslutet.

§ 20 Verksamhetsplan med budget 2019 - beredning
Ärendenummer: Nf 471/2018
Handläggare: Amanda Appel, Annelie Fridman
Ärendebeskrivning

Ärendet bereds vid dagens sammanträde. Beslut fattas på nämndens
sammanträde den 14 mars 2019.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2019
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde.
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§ 21 Goda exempel från verksamheten - information om
Anhörigcentrum
Handläggare: Arianne Axewill, Annika Hallqvist
Ärendebeskrivning

Enhetschef Arianne Axewill och anhörigkonsulent Annika Hallqvist kommer
till dagens nämnd och informerar om verksamheten Anhörigcentrum.
Till Anhörigcentrum kan de som vårdar eller stödjer en närstående som är
långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning vända sig. Där kan
anhöriga få goda råd som underlättar vardagen, träffa andra i liknande
situationer, få avlösning eller koppla av en stund. Stödet är kostnadsfritt och
medarbetarna på Anhörigcentrum har tystnadsplikt.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 22 Ordförandens information
Ärendebeskrivning

- Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar om att presidiet
deltagit på Ledarforum den 12 februari. Ledarforum är förvaltningschefens
forum för samverkan med cheferna i förvaltningen. Ordföranden påminner
även om kommunens utbildning för förtroendevalda den 15 februari.
- Ordföranden besvarar även fråga angående garage för el-mopeder för boende
i gruppbostäder. Frågan hör inte till driftsnämnden, utan är en
lokarförsörjningsfråga. Det är inte givet vem som ska ombesörja detta, och
frågan behöver hanteras vidare av annan instans.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 23 Förvaltningens information
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om Ledarforum som hölls den 12
februari. Cheferna fick frågan "vilka ord ska Förvaltningen för funktionsstöds
arbete framåt präglas av?" och de klustrade svaren presenteras för
nämnden. Några förekommande ord var delaktighet, arbetsglädje, trygghet,
engagemang och förtroende.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 217/2019
Ärendebeskrivning

Inför nämndens sammanträde den 14 februari 2019 redovisar förvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under januari 2019.
Beslutsunderlag

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

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
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- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 25 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 220/2019
Ärendebeskrivning

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

Samverkansprotokoll, daterat 2019-01-17
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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