Nf 200/2015

Protokoll

Nämnden för funktionshindrade
2015-03-12
Datum:
Klockan: 9.00–12.05
Plats:
Dojan Söder, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Susanne Lindholm (KD)
Fisun Yavas (S)
Emelie Jaxell (M)
Lasse S Lorentzon (S)
Pia Rehnberg (S)
Linus Haraldsson (S)
Bodil Svensson (S)
Shahroz Wanli (S)
Ingvar Ernstson (C)
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V)
Marianne Hamp (M)
Stig Westlén (M)
Lars-Eric Gustafson (FP)
Tjänstgörande ersättare
Marie Georgson (S)
Najib Zakhilwal (MP)
Pia Delin Stadig (FP)

§§ 33–40

för Lasse S Lorentzon (S) §§ 41–45
för Ann-Kristin Spåls (MP)
för Joakim Landgren (SD)

Närvarande ersättare
Jan-Eric Borneblad Norman (S)
Fredrik Norrström (KD)
Jessika Edetun Falk (C)
Andrej Wicklund (V)
Karin Qviberg (M)
Övriga
Sofia Persson, förvaltningschef
Robert Lindby, nämndadministratör
Hanna Arneson, folkhälsostrateg
Lennart Balkstedt, strateg
Lena Segerberg, ekonom
Annelie Fridman, planerare
Stefan Kailing, årsprocessledare
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William Kihl, medinspektör
Åsa Tiderman, områdeschef
Johanna Viberg, utvecklingschef
Rikard Lund, områdeschef
Anders Nylén, myndighetschef
Sara Fredriksson, praktikant
Paragraf 33–45

Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 19 mars 2015

Susanne Lindholm, ordförande

Emelie Jaxell, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 mars 2015.

§ 33 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M), med Marianne Hamp (M) som ersättare, utses att justera
dagens protokoll den 19 mars 2015.

§ 34 Ändring av ärendelistan
Ärendebeskrivning
– Lars-Eric Gustafson (FP) framför önskemål om att nämnden informeras
om Vilmergruppen och dess arbete. Frågan tas upp vid
nämndsammanträdet den 16 april 2015.
– Lasse S Lorentzon (S) har synpunkter på en annons för biträdande
enhetschef (Nf 143/2015). Frågan tas upp som ärende 8 a (§ 40).

§ 35 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan om jäv.
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§ 36 Information om folkhälsoarbetet
Handläggare: Hanna Arneson
Ärendebeskrivning
Hanna Arneson, folkhälsostrateg vid Enheten för hållbar utveckling,
Kommunledningskontoret, har inbjudits till dagens sammanträde för att
informera om folkhälsa och folkhälsoarbete i Örebro kommun.
Folkhälsovetenskapen studerar
– hälsotillståndet
– dess förändringar och
– fördelning i befolkningen och
– de faktorer som inverkar.
Var femte länsinvånare har någon form av funktionsnedsättning. Bland
kvinnor i åldersgruppen 16–84 år är det 23 % och bland män i motsvarande
åldersgrupp 21 %. Det är 10 gånger vanligare med dålig hälsa bland
personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt.
Att ha en funktionsnedsättning behöver i sig inte innebära sämre hälsa.
Ohälsa bland personer med funktionsnedsättning beror många gånger på
hinder för utbildning, arbete och till olika aktiviteter. Den högre ohälsan är
därmed påverkbar genom samhälleliga insatser.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 37 Information om flyktingmottagande i Örebro kommun
Handläggare: Lennart Balkstedt
Ärendebeskrivning
Lennart Balkstedt, strateg med ansvar för integration, informerar om
flyktingmottagande i Örebro kommun.
Antalet människor på flykt i världen är det största sedan andra världskriget
och uppgår till 50–52 miljoner människor. Den politiska turbulensen och
konflikteskaleringen i Mellanöstern och Nordafrika och den ekonomiska
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krisen i södra Europa, påverkar starkt migrationen. Sveriges roll som ett
primärt destinationsland är påtaglig.
Migrationsverkets bedömning är 80 000–105 000 asylsökande till Sverige
under 2015. Huvudscenariot är 90 000. År 2012 var antalet asylsökande
43 887. År 2013 var antalet 54 259 och år 2014 var det 81 300.
För att avlasta de kommuner som i dag tar ett stort ansvar för
asylmottagandet vill Migrationsverket pröva en ny modell för
direktupphandling av asylboenden.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 38 Ekonomisk månadsrapport februari 2015
Ärendenummer: Nf 104/2015
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Lena Segerberg, ekonom, informerar om det ekonomiska läget efter
februari 2015. Tilldelad kostnadsram för 2015 är 585 038 tkr (tusen
kronor). I detta ingår löneöversyn för 2015, ersättning för ökade
hyreskostnader och volymökningar under 2015 till en kostnad av 14 579
tkr. Dessa ersättningar ingår inte i februari månadsrapport då jämförelsen
blir felaktig eftersom inga av dessa kostnader är aktuella i nuläget.
Kostnadsramen innehåller inte utrymme för förvaltningskontor Vård och
stöd, myndighetskansliet, statsbidrag för flyktingar, momsersättning
(förutom den del som avser förvaltningens hyror för bostäder), personlig
assistans avseende externa aktörer samt bostadsanpassning. Dessa poster
ingår fr.o.m. 2015 inte längre i nämndens verksamhetsområde.
Fördelningen av ramen i budget är inte klar, varför avstämningen endast
sker på totalen.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi februari 2015
Förslag till beslut
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Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 39 Verksamhetsplan med budget 2015
Ärendenummer: Nf 139/2015
Handläggare: Annelie Fridman, Stefan Kailing, Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Utifrån nämndens direktiv och ekonomiska ramar i verksamhetsplan och
budget för året, ska varje enhet göra sin planering.
Verksamhetsplan med budget 2015 bereds vid dagens sammanträde och
återkommer för beslut i nämnden den 16 april 2015.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2015, daterad 2015-03-12 (med bilagor)
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde.

§ 40 Synpunkter på annons för biträdande enhetschef
Ärendebeskrivning
Lasse S Lorentzon (S) har synpunkter på en annons för biträdande
enhetschef (Nf 143/2015). Av annonsen framgår dels att sökanden ska
kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, dels att det är meriterande att vara
tvåspråkig (hörande som kan teckenspråk).
Lasse S Lorentzon reagerar på detta och menar att det stänger ute sökanden
som är döva eller blinda. Dessutom framgår det inte av annonsen vilket
teckenspråk som avses, det finns flera olika.
Åsa Tiderman, områdeschef, svarar att arbetet som biträdande enhetschef
kräver att man kan arbeta tillsammans med samarbetspartners som t.ex.
anhöriga. I arbetet ingår också flera boenden.
Sofia Persson, förvaltningschef, säger att förvaltningen verkligen inte har
för avsikt att diskriminera någon, men att verksamhetens behov måste
styra.
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§ 41 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
– Ordföranden Susanne Lindholm (KD) påminner nämnden om att lämna
in arvodesblanketter för konferensen i Ånnaboda
– Förtroendevalda får ersättning för förlorade pensionsförmåner. Tidigare
har det skett genom att kommunen betalar in en pensionsavgift till en
pensionsförsäkring för den förtroendevalde hos KPA Pensionsförsäkrings
AB, men fr.o.m. i år kommer det att ske direkt till den förtroendevalda
– Förtroendevalda omfattas av en ansvarsförsäkring och en
arbetsskadeförsäkring
– Vid nästa nämndsammanträde i april kommer 1:a vice ordförande Fisun
Yavas (S) att tjänstgöra som ordförande.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 42 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning
– William Kihl, medinspektör, har inbjudits till nämnden för att informera
om sitt arbete med kvalitetsinspektioner.
Kvalitetsinspektioner är en kollegial granskning som genomförs för att
skapa en god och jämn kvalitet i verksamheten, hitta det som behöver
utvecklas samt att finna och sprida goda exempel.
Under kvalitetsinspektionen ställer man frågor till personalen för att se hur
verksamheten klarar att leva upp till lagar, riktlinjer rutiner och andra
kvalitetsmål. Brukarperspektivet är grundläggande. Kvalitetsinspektören
och medinspektören sammanställer en rapport till enhetschefen på den
aktuella verksamheten. Resultatet återkopplas också till arbetsgruppen på
en arbetsplatsträff eller ett brukarmöte.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 43 Tillsyn vid gruppbostad av Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)
Ärendenummer: Nf 420/2014
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Handläggare: Åsa Tiderman
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt 26 § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) tillsyn över verksamheter som
bedrivs enligt LSS. Med anledning av uppgifter som inkommit i ett
klagomål har IVO genomfört tillsyn vid en gruppbostad i Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 44 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 218/2015
Ärendebeskrivning
Nämnden får enligt kommunallagen ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden, dvs. delegera
beslutanderätten. Beslut som har fattats med stöd av delegation ska
anmälas till nämnden.
De delegationsbeslut som anmäls till nämnden finns i de skrivelsepärmar
som är utdelade till gruppmöten före nämndens sammanträde.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 45 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 217/2015
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler förvaltningen handlingar som bedöms relevanta för
Nämnden för funktionshindrade att få kännedom om.
Vid dagens sammanträde anmäls:
– Samverkansprotokoll den 5 februari 2015 (Nf 33/2015)
– Turidgruppens minnesanteckningar den 6 februari 2015 (Nf 103/2015).
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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