Protokoll

Nf 568/2018

Funktionsstödsnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-01-24
9.00–12.00
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)
Tina Fingal Swens (C)
Elisabeth Nilesol (V)
Sara Ishak (M)
Stig Westlén (M)
Bjarne Svantesson (M)
Erik Löfstedt (L)
Ulf Gustafsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Marianne Thor (S)

Ersätter Jan-Eric Norman (S)

Närvarande ersättare
Elisabeth Hammar (S)
Helen Jalo (S)
Ingvar Ernstson (C)
Linda Makris (KD)
Kerstin Ejdertoft (M)
Thomas Rasmusson (L)
Bjarne Bäckström (SD)
Övriga
Johanna Viberg
Robert Lindby
Frida Adolfsson
Åsa Tiderman
Rikard Lund
Kristina Lundberg
Amanda Appel
Erik Sahlin

förvaltningschef
nämndsekreterare
nämndsekreterare
verksamhetschef
verksamhetschef
HR-strateg
ekonom tillika årsprocessledare
kommunsekreterare
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Berit Hjalmarsson
Inger Westerberg
Carina Holmgren

projektkoordinator
personalföreträdare
personalföreträdare

Paragraf 1–14

Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 1 februari 2019.

Georg Barsom (KD), ordförande

Pia Delin (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 februari 2019.
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§ 1 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Pia Delin (L), med Erik Löfstedt (L) som ersättare, utses att justera dagens
protokoll den 1 februari 2019.

§ 2 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning

Ärendelistan fastställs utan ändringar.

§ 3 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan om jäv.

§ 4 Offentliga sammanträden - prövning inför ny
mandatperiod
Ärendenummer: Nf 91/2019
Ärendebeskrivning

Av 6 kap. 25 § kommunallagen framgår att en nämnd får besluta att dess
sammanträden ska vara offentliga om kommunfullmäktige har medgett det.
I nämndreglemente för 2019 fastställt av fullmäktige den 20 juni 2018 bestäms
att nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden:
1. Nämndens sammanträden ska vara offentliga.
2. I ärende som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer
uppgifter hos nämnden som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen gäller dock inte offentlighet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.
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§ 5 Välkomsthälsning
Ärendebeskrivning

Ordföranden Georg Barsom (KD) hälsar förtroendevalda och tjänstepersoner
välkomna till Funktionsstödsnämndens första sammanträde mandatperioden
2019–2022. Därefter sker en kort "laget runt-presentation".

§ 6 Utbildning för förtroendevalda
Ärendenummer: Nf 92/2019
Handläggare: Robert Lindby, Erik Sahlin
Ärendebeskrivning

I och med den nya mandatperioden är det många nya förtroendevalda i
nämnderna som behöver information om vad det innebär att vara
förtroendevald i Örebro kommun. Ett utbildningspass hålls för att informera
om allt det praktiska kring förtroendeuppdraget.
Nämndsekreterare Robert Lindby och kommunsekreterare Erik Sahlin håller i
utbildningen.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 7 Delegationsförteckning, Funktionsstödsnämnden
Ärendenummer: Nf 89/2019
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat att Nämnden för funktionshindrade byter
namn till Funktionsstödsnämnden.
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Vidare har vård- och omsorgsnämnderna upphört och ersatts med
Hemvårdsnämnden och Vårdboendenämnden.
Med anledning av detta behöver delegationsförteckningen ändras.
Beslutsunderlag

Förslag till delegationsförteckning, 2019-01-14
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-14
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Delegationsförteckning, 2019-01-14, antas.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 8 Införande av ett rehabiliterande arbetssätt
Ärendenummer: Nf 99/2019
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning

I Örebro kommuns "Övergripande strategier och budget 2016" anges att
kommunen ska genomföra ett utredningsarbete kring ett mer rehabiliterande
arbetssätt inom programområde Social välfärd (omfattar vård och omsorg om
äldre samt personer med funktionsnedsättning).
Det rehabiliterande arbetssättet ska ge medborgarna en ökad livskvalitet och
medföra ett effektivare resursutnyttjande.
Vid dagens sammanträde informerar projektkoordinator Berit Hjalmarsson om
införandet av ett rehabiliterande arbetssätt.
Beslutsunderlag

Slutrapport, daterad 2018-11-21
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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§ 9 Verksamhetsplan med budget 2019
Ärendenummer: Nf 471/2018
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning

Ekonom och årsprocessledare Amanda Appel informerar om hur arbetet
fortgått efter nämndens workshop i november om verksamhetsplan för 2019.
Vidare informerar Amanda Appel om de ekonomiska fördelningsprinciperna.
Verksamhetsplan med budget 2019 bereds vid nämndsammanträdet den
14 februari och beslutas den 14 mars 2019.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 10 Medarbetarenkät 2018
Ärendenummer: Nf 596/2018
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Medarbetarenkäten genomförs varje år. Enkäten ska vara en temperaturmätare
på hur man som medarbetare tycker att det är och fungerar på sin arbetsplats.
Syftet är också att kunna jämföra resultatet från år till år. Målet är att utveckla
dialogen mellan chef och medarbetare för att utveckla verksamheten.
Medarbetarenkäten 2018 genomfördes under perioden den 15–31 oktober.
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om resultatet för Förvaltningen
för funktionshindrade (numera Förvaltningen för funktionsstöd),
programområde Social välfärd och Örebro kommun som helhet.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
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Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 11 Ordförandens information
Ärendebeskrivning

- Ordföranden Georg Barsom (KD) ber nämnden att notera utbildningsdagen
för förtroendevalda i Örebro kommun den 15 februari 2019, kl. 8.30–16.30,
Hjalmar Bergman-teatern.
- Den 18–19 mars hålls en utbildning specifikt för förtroendevalda i
Funktionsstödsnämnden i Lanna (1,5 dagars utbildning).
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 12 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning

- Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att Förvaltningen för
funktionsstöd påbörjat rekryteringen av en utvecklingsstrateg som ska driva
utvecklingsfrågor för ekonomin och kvaliteten för dem förvaltningen är till för.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 13 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 95/2019
Ärendebeskrivning

Inför nämndens sammanträde den 24 januari 2019 redovisar förvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under december 2018.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1–31 december 2018
Förslag till beslut

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

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 14 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 94/2019
Ärendebeskrivning

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

Samverkansprotokoll, daterat 2018-11-29 (Nf 31/2018)
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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