Nf 319/2016

Protokoll

Nämnden för funktionshindrade
2016-09-23
Datum:
Klockan: 9.00–11.50
Dojan Vänster, Ringgatan 32, vån. 3
Plats:
Närvarande ledamöter
Georg Barsom (KD)
Fisun Yavas (S)
Emelie Jaxell (M)
Marie Georgson (S)
Pia Rehnberg (S)
Linus Haraldsson (S)
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V)
Stig Westlén (M)
Ann-Kristin Spåls (MP)
Lars-Eric Gustafson (L)
Tjänstgörande ersättare
Fredrik Norrström (KD)
Jessika Edetun Falk (C)
Pia Delin (L)

§§ 102–106

för Bodil Svensson (S)
för Ingvar Ernstson (C)
för Marianne Hamp (M)

Övriga
Sofia Persson, förvaltningschef
Robert Lindby, nämndadministratör
Johanna Viberg, utvecklingschef
Åsa Tiderman, verksamhetschef
Rikard Lund, verksamhetschef
Helena Lundell, verksamhetschef
Martin Lind, universitetslektor
Annelie Fridman, planerare
Lena Segerberg, ekonom
Kirsi Jancon, boendestödjare
Maria Ärneteg Carlsson, enhetschef
Martin Algotsson, boendepedagog

Paragraf 99–111
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Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 6 oktober 2016
Georg Barsom, ordförande

Pia Delin, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 oktober 2016.

§ 99 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Pia Delin (L), med Emelie Jaxell (M) som ersättare, utses att justera dagens
protokoll den 6 oktober 2016.

§ 100 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning
– Emelie Jaxell (M) väcker en övrig fråga om personer med
funktionsnedsättning som blir sexuellt ofredade vid taxi- eller
färdtjänstresor. Det är ett problem som har blivit medialt uppmärksammat.
Även om Förvaltningen för funktionshindrade inte ansvarar för denna
verksamhet, är det viktigt att lyfta problemet till ansvariga aktörer.

§ 101 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 102 Samordning av arbetsmarknadsinsatser
Ärendenummer: Nf 25/2014
Handläggare: Sofia Persson, Martin Lind
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Sofia Persson inleder med att informera om ett
samverkansuppdrag mellan Förvaltningen för funktionshindrade och
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Örebro kommun.
Övergripande syfte med uppdraget:
– Att ge bättre service till brukare
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– Att inom samma eller minskad ram och genom samordning se till att fler
människor kommer vidare ut på arbetsmarknaden av
målgruppen/målgrupperna
– Att utbudet av insatser ökar för fler målgrupper
– Att kartläggning av arbetsförmåga och motivationsinsatser alltid ska
erbjudas i samband med utredning av insats som rör sysselsättning
LSS/SOL.
På uppdrag av kommunen har universitetslektor Martin Lind vid Örebro
universitet gjort en utvärdering, som har pågått under hela 2015. Syftet har
varit att analysera vad som bidragit till projektets genomförande i enlighet
med uppställda mål och vad som har utgjort hinder för denna process.
Underlaget till utvärderingen består bland annat av intervjuer med chefer,
statistik från Vägledningscenter, deltagande i olika aktiviteter samt
avstämningsmöten med projektledningen.
Beslutsunderlag
Utvärdering – Samordning av arbetsmarknadsinsatser
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-16
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 103 Delårsrapport med prognos 2, 2016
Ärendenummer: Nf 472/2016
Handläggare: Annelie Fridman, Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade har sammanställt en delårsrapport
t.o.m. den 31 augusti och prognos 2 för 2016.
Förvaltningens kostnadsram är på 262 miljoner kronor (mnkr) då ett
tillskott på 1,4 mnkr gällande kompensation för ändrat
personalomkostnadstillägg, PO-pålägg, tilldelats verksamheten den 31
augusti. Omprövningskravet inom ramen uppgår till 3,5 mnkr. Därutöver
tillkommer effektiviseringsuppdrag till följd av lägre ersättningar till de
verksamheter som är intäktsfinansierade.
Förbrukade resurser t.o.m. augusti uppgår till 164 mnkr, vilket ger ett
överskott mot periodiserad budget med 1,2 mnkr.
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Prognosen visar ett överskott med 3,2 mnkr, vilket motsvarar 1 % av
kostnadsramen.
Utfallet t.o.m. augusti, exklusive intraprenaden Socialpsykiatrin, visar ett
underskott med -1,7 mnkr och prognosen ett underskott med -1,9 mnkr,
vilket motsvarar 1 % av budgetramen. Verksamheterna väntas därmed inte
klara omprövningskravet.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 2, 2016, daterad 2016-09-16
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Nämnden för funktionshindrade fastställer delårsrapporten med
prognos 2 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
Deltar inte i beslutet
Lars-Eric Gustafson (L), Pia Delin (L), Emelie Jaxell (M), Stig Westlén
(M), Ann-Kristin Spåls (MP) och Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) deltar inte
i beslutet.

§ 104 Årets handledare 2016
Handläggare: Kirsi Jancon, Maria Ärneteg Carlsson
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade har bjudit in Kirsi Jancon, som blivit
utsedd till årets handledare i Vård- och omsorgscollege Örebro län. Kirsi
Jancon arbetar som handledare i Barn- och ungdomsverksamheten,
Halltorpsvägen 248. Maria Ärneteg Carlsson, som är Kirsi Jancons chef,
står bakom nomineringen: "Kirsi Jancon är en handledare som med stor
pedagogik förklarar och lär ut om både verksamhetens arbetssätt såväl som
bemötande mot våra ungdomar med funktionsnedsättning."
Nämnden överlämnar en blomma som tack och visad uppskattning.
Beslutsunderlag
Muntlig information
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 105 Hantering, rutiner och riktlinjer för utbetalning av
arvode till kontaktpersoner och ledsagare
Ärendenummer: Nf 527/2016
Handläggare: Helena Lundell
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Helena Lundell informerar om hantering, rutiner och
riktlinjer för utbetalning av arvode till kontaktpersoner och ledsagare.
Under våren identifierades att arvoden felaktigt betalats ut kortare och
längre tid till personer som inte längre utförde något uppdrag. Orsaken var
både att inrapporterade avslut inte registrerats ordentligt, samt att
kontaktpersoner själva underlåtit att meddela att insatsen upphört.
Mot denna bakgrund kontaktades och inleddes samarbete med löneenheten.
Ny rutin kommer att sammanställas.
Beslutsunderlag
Skrivelse
Brev – Upplysning om löneskuld
Rutin – Skuld vid felaktigt utbetalt arvode till uppdragstagare inom LSS
fritid
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 106 Förvaltningens information
Handläggare: Sofia Persson, Johanna Viberg, Martin Algotsson
Ärendebeskrivning
– Förvaltningschef Sofia Persson informerar om att förhandling har skett
med Kommunal avseende arbetsmiljöproblem vid ett boende och daglig
verksamhet. Detta har resulterat i att samtliga medarbetare har omplacerats.
– Vidare informerar Sofia Persson om en mycket tragisk incident som
inträffade i ett boende då en servicemottagare attackerade personal. En av
personalen fick sitt öga skadat och en annan bröt armen. Förvaltningen
sluter upp på ett bra sätt och personalen har fått stöd.
Ordföranden Georg Barsom (KD) uttrycker sitt deltagande på nämndens
vägnar och önskar personalen en snar bättring och lycka till.
– Utvecklingschef Johanna Viberg och boendepedagog Martin Algotsson
informerar om förvaltningens utbildningskoncept med mänskliga
rättigheter, bl.a. HBT-frågor.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 107 Konsekvenser av effektiviseringar för att nå en
ekonomi i balans
Ärendenummer: Nf 486/2015
Handläggare: Helena Lundell, Åsa Tiderman
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna Helena Lundell och Åsa Tiderman informerar om
konsekvenser av effektiviseringar för att nå en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
Skrivelse – Konsekvenser av omprövningskravet
utifrån inkomna uppgifter från enhetschefer i verksamheten
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
Deltar inte i beslutet
Lars-Eric Gustafson (L) och Pia Delin (L) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Det ska här antecknas att Emelie Jaxell (M) anser att förvaltningen borde
ges i uppdrag att kartlägga effektiviseringsmöjligheter inom förvaltningens
administration.

§ 108 Medarbetarundersökning 2016 – uppföljning
Ärendenummer: Nf 315/2016
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade beslutade den 19 maj 2016 att nämnden
ska ges information om hur medarbetarundersökningens resultat följs upp.
Förvaltningschef Sofia Persson informerar om fortsatta åtgärder. Att
förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling är en del
av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Ett viktigt budskap är:
Ingen som arbetar i Förvaltningen för funktionshindrade ska utsättas för
kränkande särbehandling.
Det är viktigt att samtal om trakasserier och diskriminering förs på
arbetsplatserna för att i möjligaste mån stävja förekomsten av kränkande
särbehandling, men också för att det ska vara tydligt att man som
medarbetare bör anmäla om man känner sig utsatt och vet var man ska
vända sig.
Arbetsplatsträffarna är nav för diskussioner om bemötande av varandra och
kränkande särbehandling, samt för diskussioner kring arbetsplatsens mål,
uppdrag och arbetsbelastning. Det är vid samtalen på arbetsplatsen om
verksamhets- och arbetsmiljöfrågor som medarbetarinflytandet finns, som
är grunden i vårt samverkansavtal och en viktig del av SAM.
Det är viktigt att de som anmäler får hjälp. Chef har ansvar för att utreda,
men kan behöva stöd från överordnad chef och/eller stöd från
Personalavdelningen och/eller företagshälsovården.
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All information på Intranätet angående kränkande särbehandling är
uppdaterad och reviderad i juni 2016.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 109 Information från förtroendevalda som deltagit i
kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
– Pia Delin (L) m.fl. deltog den 16 juni 2016 i seminariet "Är integration
utan jämställdhet möjligt?". Seminariet anordnades för länets kommuner
och landsting. Huvudfrågan var hur vi ska kunna utveckla våra
verksamheter för att förbättra jämställdheten i länet. Pia Delin säger att det
var ett mycket intressant seminarium.
– Marie Georgson (S) har besökt Aktivitetshuset Kraften vid Norra Grev
Rosengatan. Det var ett roligt besök och trivseln verkade vara bra.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 110 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
- Ordföranden Georg Barsom (KD) meddelar att en tidigare ledamot av
nämnden avlidit.
Beslutsunderlag
Muntlig information
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Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 111 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från Turidgruppen, 2016-04-20 (Nf 80/2016)
Samverkansprotokoll, daterat 2016-05-12 (Nf 26/2016)
Samverkansprotokoll, daterat 2016-08-25 (Nf 26/2016)
Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning" 2016-08-26 (Vux 364/2012)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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