Protokoll

Nf 13/2022

Funktionsstödsnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2022-05-20
9.00–11.30
Dialogen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Georg Barsom (KD)
Frederick Axewill (S)
Pia Delin (L)
Marianne Thor (S)
Tania Cifuentes Valdés (S)
Elisabeth Hammar (S)
Kerstin Persson (S)
Tina Fingal Swens (C)
Christina Hermansson Plaçon (V)
Katrin Edqvist (M)
Daniel Granqvist (M)
Anders Karlsson (L)
Bjarne Bäckström (SD)
Tjänstgörande ersättare
Marie Georgson (S)
Sara Maxe (KD)

ersätter Pia Rehnberg (S)
ersätter Stig Westlén (M)

Närvarande ersättare
Allan Armaghan (S)
Patrik Holmström (SD)

§§ 64–68

Övriga
Johanna Viberg
Frida Adolfsson
Amanda Appel
Charlotte Ollward
Andreas Nylén
Solweig Olsson

förvaltningschef
nämndsekreterare
utvecklingschef
kulturpedagog
ekonom
personalföreträdare

Paragraf 56–68
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Frida Adolfsson, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.
Georg Barsom (KD), ordförande
Katrin Edqvist (M), justerare
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§ 56 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Katrin Edqvist (M), med Daniel Granqvist (M) som ersättare, utses att justera
dagens protokoll. Protokollet ska justeras inom två veckor.

§ 57 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan om jäv.

§ 58 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning

Pia Delin (L) initierar ett ärende till Funktionsstödsnämnden gällande skyddsoch begränsningsåtgärder. Ledamotsinitiativet läggs till dagordningen, § 59.
Pia Delin (L) anmäler en övrig fråga till Funktionsstödsnämnden gällande
teckenspråkskompetens hos personal. Frågan läggs till dagordningen, § 60.

§ 59 Ledamotsinititativ från Pia Delin (L) gällande skyddsoch begränsningsåtgärder
Ärendenummer: Nf 410/2022
Ärendebeskrivning

Pia Delin (L) initierar ett ärende till Funktionsstödsnämnden gällande skyddsoch begränsningsåtgärder inom LSS.
I ärendet skriver Pia Delin (L) att Socialstyrelsen och Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) genomfört undersökningar som påvisar att skydds- och
begränsningsåtgärder förekommer inom LSS-verksamhet.
Mot bakgrund av detta yrkar Pia Delin (L) på att följande frågor besvaras i
nämnden:
- Hur ser det ut med tvångs- och begränsningsåtgärder inom förvaltningen?
- Om det förekommer, vad gör man åt det?
- Bemötande av personer med ett utåtagerande beteende borde kunna lösas på
annat sätt. Då behövs personal med kunskap inom bemötande istället för
undersköterska. Har detta diskuterats?
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- Personer med dessa funktionsnedsättningar borde ha personal som denne
känner väl, som sitt stöd vid situationer med oro. Har detta diskuterats någon
gång?
- På varje boende borde det finnas åtminstone en personal som har stor
kunskap inom bemötande av personer med autism och/eller
utvecklingsstörning för att hjälpa dessa när problem uppstår. Har detta tagits
upp någon gång?
Beslutsunderlag

Pia Delins (L) ledamotsinitiativ, 2022-05-05
Yrkande

Georg Barsom (KD) yrkar att ärendet återkommer till Funktionsstödsnämnden
vid nästkommande sammanträde när förvaltningen haft möjlighet att bereda
ärendet.
Proposition

Ordförande Georg Barsom (KD) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga att ärendet återkommer till Funktionsstödsnämnden vid
nästkommande sammanträde när förvaltningen haft möjlighet att bereda
ärendet. Ordföranden finner att Funktionsstödsnämnden beslutar enligt detta.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Ärendet återkommer till Funktionsstödsnämnden vid nästkommande
sammanträde när förvaltningen haft möjlighet att bereda ärendet.

§ 60 Svar på övrig fråga från Pia Delin (L) om
teckenspråkskompetens hos personal
Ärendenummer: Nf 428/2022
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Pia Delin (L) anmäler en övrig fråga gällande teckenspråkskompetens hos
personal. Pia Delin (L) har kontaktats av en servicemottagare med insatsen
boendestöd som menar att det saknas teckenspråkskompetens hos personalen.
Enligt servicemottagaren anställs personer i verksamheten som inte fullt ut
talar teckenspråk. Pia Delin (L) undrar hur frågan om avsaknaden av
teckenspråkskompetens hos personal hanteras. Hur många i personalen talar
teckenspråk idag? Söker man dessa kunskaper vid rekrytering av personal?
Förvaltningschef Johanna Viberg besvarar frågan muntligt. I verksamheten
finns tre boendestödjare med teckenspråkskompetens, varav två är tvåspråkiga
och en har svenskt teckenspråk som modersmål. Det finns även en tvåspråkig
stödpedagog och en tvåspråkig verksamhetspedagog i verksamheten.
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Ungefär hälften av vikarierna i verksamheten är tvåspråkiga, resterande är
endast tecknande med svenskt teckenspråk som modersmål. Vid rekrytering av
teckenspråkig personal deltar medarbetare i verksamheten för att så långt det är
möjligt säkerställa att teckenspråket är fullgott. Förvaltningen hanterar frågan
som ett inkommande klagomål och chefen för verksamheten har tagit del av
ärendet för vidare hantering.
Beslutsunderlag

Pia Delins (L) övriga fråga
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Frågan är besvarad.

§ 61 Exempel från verksamheten
Ärendenummer: Nf 91/2022
Handläggare: Charlotte Ollward
Ärendebeskrivning

Kulturpedagog Charlotte Ollward informerar om Funkissommar 2022, som är
ett program med sommaraktiviteter som riktar sig till personer med
funktionsnedsättning.
På grund av pandemin ersattes sommaraktiviteterna under åren 2020-2021 av
en digital show: Funkis sommarstream. I år kan aktiviteterna åter igen
genomföras fysiskt och årets program är nu färdigt. Funkissommar 2022 inleds
den 7 juni med en allsångskonsert i Stadsparken. Sedan kommer man under
hela sommaren kunna prova olika aktiviteter inom dans, idrott, musik och
kreativitet. Målet är att erbjuda aktiviteter som ska passa alla. Samtliga
aktiviteter är kostnadsfria och riktar sig inte bara till förvaltningens
servicemottagare utan till alla medborgare i kommunen.
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.
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§ 62 Ekonomi i balans 2022
Ärendenummer: Nf 90/2022
Handläggare: Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

I samband med beslut om Verksamhetsplan med budget 2022 gav nämnden
förvaltningen i uppdrag att uppnå en ekonomi i balans under år 2022. Under
året återrapporterar förvaltningen arbetet med att uppnå en ekonomi i balans.
Inför dagens delårsrapportering informerar ekonom Andreas Nylén om
finansieringsformerna för nämndens verksamheter.
Nämndens budgeterade kostnader för 2022 är ca 913 miljoner kronor.
Kostnaderna fördelas på personalkostnader (88 %), lokalhyror (2 %) och
Övriga kostnader (10 %). Nämndens verksamheter är till 85 %
intäktsfinansierade och till 15 % ramfinansierade. Intäktsfinansiering innebär
att verksamheten tilldelas ett belopp utifrån en presterad enhet, ofta kopplat till
en bedömd stödbehovsnivå hos servicemottagaren. Ramfinansiering innebär
att nämnden tilldelas en budgetram som sedan fördelas mellan berörda
verksamheter.
Beslutsunderlag

Powerpointpresentation
Förslag till beslut

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Förvaltningen ges fortsatt i uppdrag att arbeta med åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.
Christina Hermansson Plaçon avstår från att delta i beslutspunkt 2.

§ 63 Ombudgetering och tilläggsanslag - beslut
Ärendenummer: Nf 319/2022
Handläggare: Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Funktionsstödsnämnden har tilldelats ökade budgetanslag under 2022, detta
avser:
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- Kompensation för löneökningar i ramfinansierad verksamhet
- Indexkompensation för LSS-fritid
- Hyreskompensation för hyresökningar i ramfinansierad verksamhet
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-05-09
Programnämnd social välfärds tjänsteskrivelse, 2022-03-29 (Sov 199/2022)
Protokollsutdrag, "Tilläggsanslag och ombudgetering 2022", Programnämnd
social välfärd, 2022-04-20, § 67 (Sov 199/2022)
Förslag till beslut

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Budgetändringar i enlighet med underlag i tjänsteskrivelsen fastställs.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.

§ 64 Delårsrapport med prognos 1, 2022 - beslut
Ärendenummer: Nf 370/2022
Handläggare: Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för sociala insatser har sammanställt en delårsrapport t.o.m. den
30 april med prognos 1 för 2022.
Funktionsstödsnämnden redovisar ett underskott på 1,2 miljoner kronor i
samband med delår 1. Nämndens verksamheter har fått 8,1 miljoner kronor i
ersättning för sjuklönekostnader under perioden. Helårsprognosen uppgår till
ett underskott om 21,9 miljoner kronor, en förbättring från 28,1 miljoner
kronor i marsprognosen. Det prognosticerade underskottet härleds till
personalkostnaderna och återfinns främst inom Grupp- och servicebostad och
Personlig assistans.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1, 2022
Powerpointpresentation
Förslag till beslut

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:
1. Funktionsstödsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022.
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2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en ekonomi i
balans.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.
Christina Hermansson Plaçon (V) avstår från att delta i beslutspunkt 3.

§ 65 Ordförandens information
Ärendebeskrivning

Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar om att kontaktpolitikerbesöken
fortsatt digitalt under våren och tas upp igen efter sommaren. Ordföranden
påtalar att det är viktigt att man som förtroendevald i nämnden deltar vid
besöken och att man meddelar sin gruppledare om man inte har möjlighet att
delta.
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 66 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om förvaltningens förberedelser
inför demonstrationen på Aspholmen den 13 maj. När platsen för
demonstrationen blev känd beslutade förvaltningschefen att stänga en
verksamhet som ligger i närheten av demonstrationsplatsen. Under dagen hade
förvaltningsledningen förhöjd beredskap och kontinuerlig kontakt med
kommunens säkerhetsavdelning.
Det saknas sommarvikarier inför sommaren. En handlingsplan har tagits fram
med åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjningen. Bland annat har
beslut fattats om förhöjd timpenning för sommarvikarier på vissa identifierade
landsbygdsenheter. Förvaltningsledningen följer rekryteringsflödet noga.
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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.

§ 67 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 117/2022
Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar beslut som tagits med stöd av delegation under
perioden 1–30 april 2022.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut, april 2022
Attestkomplettering, april 2022 (Nf 802/2021)
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.

§ 68 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning

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

Samverkansprotokoll, justerat, 2022-04-12 (Nf 53/2022)
Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester (Nf
416/2022)
Protokollsutdrag, Programnämnd social välfärd, "Statsbidrag
habiliteringsersättning", 2022-04-20, § 66 (Nf 414/2022)
Protokollsutdrag, Programnämnd social välfärd, "Patientsäkerhetsberättelse",
2022-03-24, § 31 (Nf 200/2022)
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Protokollsutdrag, Programnämnd social välfärd, "Daglig verksamhet på
distans", 2022-02-03, § 23 (Nf 261/2021)
Protokollsutdrag, Programnämnd social välfärd, "Ändrade öppettider för
daglig verksamhet", 2022-02-03 (Nf 260/2021)
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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