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ekonom
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medicinskt ansvarig sjuksköterska

Paragraf 46–58

Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 30 april 2015

Fisun Yavas, ordförande

Marianne Hamp, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 maj 2015.

§ 46 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Marianne Hamp (M), med Emelie Jaxell (M) som ersättare, utses att justera
dagens protokoll den 30 april 2015.

§ 47 Ändring av ärendelistan
Ärendebeskrivning
– Ärende 12, Information från förtroendevalda som deltagit i kurser och
konferenser, utgår.
– Ärende 14, Förvaltningens information, utgår.
Emelie Jaxell (M) anmäler en övrig fråga om samverkansledning för barns
och ungas bästa (Samba). Frågan tas upp vid ett kommande sammanträde.

§ 48 Marknadsföringsarbetet inom personlig assistans
Ärendenummer: Nf 212/2015
Handläggare: Jeanette Ohlsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns personliga assistans är en av flera utförare av assistans.
Verksamhetsidén för daglig verksamhet inom kommunen är att vi skapar
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möjligheter för den som har funktionsnedsättning att leva ett självständigt
liv. Vi utför personlig assistans som är grundad på respekt för
självbestämmande och integritet. Målbild för verksamheten – det vi strävar
mot – är att "varje dag är en bra dag".
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 49 Information om SV Kulturcollege
Handläggare: Maria Östby
Ärendebeskrivning
SV Kulturcollege är ett projekt finansierat av Arvsfonden och
Studieförbundet Vuxenskolan. Projekttiden är 3 år (2013–2016) och
huvudman för projektet är Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län.
SV Kulturcollege syftar till att erbjuda en alternativ väg för personer med
intellektuell funktionsnedsättning att närma sig arbete eller söka sig till
vidareutbildning.
Målet är att ta fram en ny utbildningsform för vuxna personer med
intellektuell funktionsnedsättning; en utbildning som ska verka
förberedande för arbete alternativt studier. Utbildningen ska matcha
arbetslivets behov och synliggöra individens funktionsnedsättningar.
Personalen är utbildad i metoden Supported Employment, vilket innebär
stöd till både individ och företag.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 50 Information om Vilmergruppen och andra
samverkansformer
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Lars-Eric Gustafsson (FP) framförde vid förra nämndsammanträdet
önskemål om att nämnden informeras om Vilmergruppen och dess arbete.
Utvecklingschef Johanna Viberg informerar om Vilmergruppen och andra
samverkansforum som Förvaltningen för funktionshindrade deltar i.
Vilmergruppen är en arbetsgrupp för samverkan inom hälso- och sjukvård
och socialtjänst – vuxna (psykiatri och beroendeproblematik).
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 51 Verksamhetsplan med budget 2015
Ärendenummer: Nf 139/2015
Handläggare: Sofia Persson, Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan med budget 2015 beskriver nämndens ambitioner och
mål för verksamheten under året. I den ingår de ekonomiska ramar som
verksamheten har att förhålla sig till. Nämnden avser att under 2015 bidra
till strategiområdena Hållbar tillväxt, Människors egenmakt, Barns och
ungas behov, Trygg välfärd samt God ekonomisk hushållning.
Nämnden beaktar brukarna genom ett strategiskt förbättringsarbete med
mänskliga rättigheter i fokus, enkätundersökningar som är bättre anpassade
till brukarnas förmåga att medverka. Medarbetarna ges möjlighet att lyfta
fram och diskutera frågor om hot, våld, mobbning och kränkningar.
Driftbudgeten 2015 uppgår till 585 038 tkr (tusen kronor), vilket innebär
en minskning med -212 537 tkr av kostnadsramen. Ramförändringen beror
huvudsakligen på de organisationsförändringar som skett inom kommunen.
Dessa förändringar är kostnadsneutrala och påverkar därmed inte
kvarvarande verksamheters ram.
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Budgeten har samverkats den 9 april 2015 (Nf 33/2015).
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2015, daterad 2015-03-12 (med bilagor)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Verksamhetsplan med budget 2015 fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Yrkanden
Pia Delin Stadig (FP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Folkpartiets budgetförslag i Kommunfullmäktige.
Emelie Jaxell (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Moderaterna budgetförslag i Kommunfullmäktige.
Ann-Kristin Spåls (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån
för Miljöpartiets budgetförslag i Kommunfullmäktige.
Birgitta Karlsson Feldgrill (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till
förmån för Vänsterpartiets budgetförslag i Programnämnd social välfärd.
Propositionsordning
Ordföranden Fisun Yavas (S) ställer förvaltningens beslutsförslag mot de
fyra avslagsyrkandena och finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2015 fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Pia Delin Stadig (FP), Emelie Jaxell (M),
Marianne Hamp (M), Stig Westlén (M), Karin Qviberg (M), Ann-Kristin
Spåls (MP) och Birgitta Karlsson Feldgrill (V) till förmån för förslagen
från respektive parti. Skriftliga reservationer biläggs protokollet.

§ 52 Ekonomisk månadsrapport mars 2015
Ärendenummer: Nf 104/2015
Handläggare: Lena Segerberg
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Ärendebeskrivning
Ekonom Lena Segerberg presenterar det ekonomiska läget efter mars 2015.
Nettokostnaden t.o.m. februari är 128 miljoner kr. Riktvärde för förbrukad
kostnadsram är 25 % för mars. Förvaltningens förbrukning är 23 %.
Vid jämförelse måste beaktas att flera verksamheter har högre kostnader
under sommarmånaderna i form av semestervikarier. En marginal för detta
måste därmed finnas mellan riktvärde och faktisk förbrukning.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi mars 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 53 Information om Investeringsplan IT - underlag till
budgetförslag 2016-2019
Ärendenummer: Nf 221/2015
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Sverige ska bli världsbäst på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
Örebro kommun ska bidra till det utifrån målsättningen:
– Enklare vardag för privatpersoner och företag
– Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
– Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Förvaltningen för funktionshindrade har utarbetat en Investeringsplan IT.
Planen är ett underlag för beslut i Programnämnd social välfärd.
Verksamheternas behov ser ut enligt följande:
– Kvalitetsledningssystem,
kvalitetssäkrad verksamhet som ständigt förbättras med utgångspunkten att
"bra kan alltid bli bättre".
– Digitalisering i personlig assistans,
förenkla vardagsadministrationen, förenklad informationsväg, rättssäker
dokumentation, säkra inrapportering till Försäkringskassan samt underlätta
det systematiska arbetet.
– Wifi till barn- och ungdomsverksamheter,
bidrar till självständighet och delaktighet för barn- och ungdomar i deras
vardag. Förhoppningen är att man vill tillbringa sin tid på verksamheten,
vilket medför att förvaltningen ses som en attraktiv utförare.
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– Digital läkemedelssignering,
kvalitetssäkra och effektivisera hantering, uppföljning och spårbarhet av
signering av ordinationer, instruktioner, kontroller m.m. genom digital
signering.
– Nattfrid,
kunna erbjuda en trygg och säker omsorg även nattetid.
Beslutsunderlag
Investeringsplan IT – underlag till budgetförslag 2016–2019
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 54 Flyktingar med funktionsnedsättning som beräknas
tas emot av Örebro kommun
Ärendenummer: Nf 253/2015
Handläggare: Lennart Balkstedt
Ärendebeskrivning
Situationen i omvärlden har gett upphov till ett ökat antal flyktingar. Mot
denna bakgrund har frågor aktualiserats om flyktingar med
funktionsnedsättning som beräknas tas emot av Örebro kommun.
Nittio procent av alla flyktingar som tas emot inom kommunens
flyktingmottagande bosätter sig själva i s.k. eget boende (EBO). Detta
innebär att någon särskild avisering om någon funktionsnedsättning inte
sker förrän personen själv eller dennes anhöriga tar kontakt. Efter att
Arbetsförmedlingen (AF) tagit över huvudmannaskapet för
flyktingmottagningen (fr.o.m. den 1 december 2010) sker troligtvis den
första kontakten via AF:s etableringshandläggare, som i sin tur stödjer
personen i kontakter med övriga myndigheter (t.ex. kommunen).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-09
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
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Yrkande
Fisun Yavas (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget:
"Nämnden ger ett fortsatt uppdrag åt förvaltningen att etablera samverkan
med Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen (Vuxam) för att mottagandet av flyktingar
ska bli ännu bättre."
Propositionsordning
Ordföranden Fisun Yavas (S) ställer tilläggsyrkandet under proposition och
finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Nämnden ger ett fortsatt uppdrag åt förvaltningen att etablera samverkan
med Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen (Vuxam) för att mottagandet av flyktingar
ska bli ännu bättre.

§ 55 Hälso- och sjukvård inom funktionshinderområdet –
delegeringar
Ärendenummer: Nf 595/2013
Handläggare: Sonya Cansu
Ärendebeskrivning
Sonya Cansu, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om hälso- och
sjukvård inom funktionshinderområdet. Ett område som tar mycket tid för
hälso- och sjukvårdspersonalen är att handleda, stödja och
delegera/instruera "baspersonal". Detta är viktigt för att kunna upprätthålla
en god och säker hälso- och sjukvård. Kraven på hälso- och sjukvård är
samma på alla särskilda boenden och boenden med särskild service.
Beslutsunderlag
Muntlig information
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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§ 56 Ändrat och kompletterat beslut om införande av rätt
till heltid
Ärendenummer: Nf 291/2015
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Det nuvarande beslutet om rätt till heltid inom Förvaltningen för
funktionshindrade behöver ändras och kompletteras. Först när enheten är
inne i Medvind bemanningsverktyg finns förutsättningar att erbjuda heltid
och nyttja överkapaciteten optimalt. Det förändrade beslutet kommer att
bidra till att negativa kostnadsmässiga och sociala konsekvenser utesluts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-20
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 57 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
Ordföranden Fisun Yavas (S) informerar om att Kommunala
handikapprådet byter namn till Kommunala tillgänglighetsrådet. Nämnden
för funktionshindrade samverkar med tillgänglighetsrådet gällande
tillgänglighetspriset.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 58 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 255/2015
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
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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:
- Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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YRKANDE/RESERVATlON
2015-04-16

Nämnden för funktionshindrade

Ärende 6 Nf 139/2015
Verksamhetsplan och budget
Folkpartiet Liberalerna yrkar avslag till förmån för egna ramar och
politiska prioriteringar som inte innehåller omprövningskrav tillika
sparförslag. Dessa är framförda och lagda i Folkpartiet Liberalernas
Välfärdsbudget 2015 i Kommunfullmäktige 17-18 december 2014.
Om Folkpartiet Liberalernas förslag faller i nämnd kommer vi att
reservera oss till förmån för eget budgetförslag.
För
Folkpartiet Liberalerna i Örebro kommun

~J.<L Miv~ ~~t~.~

13il83a § 51

~moderaterna
Yrkande

Nämnden för funktionshindrade
Örebro Kommun 2015-04-16

Ärende 6

••

o

Ett tryggt Orebro baller ihop
Att utreda brott och gripa brottslingar är polisens uppgift, men kommunen har en
möjlighet och därmed en skyldighet att både förebygga och lindra konsekvenserna av
brott.
Örebro kommun behöver arbeta aktivt forebyggande for att forhindra att unga faller ned
i kriminalitet. Vår fältgrupp gör ett bra arbete men är idag överbelastade och har svårt
att hjälpa alla unga på glid. Vi vill bygga upp en ny och större organisation runt
fältassistentema med fältgrupper i alla utsatta områden. Det skapar en bättre
igenkänning och tillit hos unga, samtidigt som fältassistentema ges tillfälle att
identifiera och stödja de unga som är mest utsatta.
Hemmet borde vara en trygg plats for alla. Så är det tyvärr inte idag. Många blir istället
kränkta, slagna och hotade tilllivet av den man bor tillsammans med. Barn kan växa
upp i familjer där pappa slår mamma och mamma är rädd för pappa. Det är något varje
del av vårt samhälle måste motverka. Kommunala Centrum mot våld i nära relationer
måste prioritera bland människor som utsätts for våld i hemmet och tvingas tyvärr
skicka hem några utan hjälp. Kvinnohuset, som drivs ideellt, har också svårt att klara av
att hjälpa alla som är i behov av deras hjälp.
Samhället får aldrig svika den som lever i en destruktiv relation. Den som forsökt lämna
den som slår ska aldrig vara tvungen att återvända till den personen. Det behövs därfor
breda insatser får att se till att alla omedelbart ges hjälp att lämna en relation där det
forekoromer våld. Kommunen måste garantera hjälp inom 24 timmar.
Vi vill också ge ÖBO i uppdrag att ställa 5 %av sin lägenhetsomsättning till
kommunens forfogande får socialt arbete. Lägenheterna ska bland annat användas som
boende åt kvinnor som blivit utsatta får våld i nära relationer.
En stark välfärd håller ihop samhället. Örebroarna ska vara trygga med att det finns
någon som stöttar när man inte klarar av att stå själv. Kommunen måste vara den hand
som sträcks ut när andra inte finns till hands.
Det är viktigt att de utredningar som socialtjänsten gör utfOrs skyndsamt och med god
kvalitet. Många socialsekreterare larmar om att det är svårt att genomfora sitt uppdrag
med den arbetsbelastning som finns idag. Vi vill öka resurserna for att avhjälpa den
situationen för att alla utsatta ska få det stöd de behöver.

~moderaterna
Vi måste även minska inslagen av sociala problem och missbruk i vårt offentliga rum.
Det är därför angeläget att ta ett initiativ för att det civila samhället med dess ideella
föreningar ska ta större ansvar för dagverksamhet för hemlösa och missbrukare. Vi vill
också ha en dialog med polisen för att på ett bättre sätt se till att den lokala
ordningsstadgan om att förbudet mot alkoholförtäring på offentlig plats efterlevs.
Örebro kommun måste bli bättre på att arbeta förebyggande mot människor i
utanförskap. Ju tidigare en person på glid får hjälp, desto mindre insatser behövs för att
hon/han ska hamna på rätt köl igen. En övergång till egen försörjning är den mest
effektiva åtgärden för att minska sociala problem.
Örebro kommun behöver satsa mer på att motverka missbruk. Förutom den personliga
tragedin för den drabbade och de närstående innebär ett missbruk också stora kostnader
för samhället. En heroinmissbrukare kostar samhället i genomsnitt 1,2 miljoner per år.
Örebro kommun ska utöka sitt uppsökande arbete för att hjälpa fler missbrukare in i
vård och behandling. Kommunen ska också agera aktivt för att minska antalet
människor som går från bruk av droger till missbruk.
Vi är skyldiga de äldre mycket. De har byggt upp det välstånd och den välfärd vi idag
tar får given. Det är därför självklart att våra äldre ska leva i trygghet och värdighet.
Tyvärr är det alldeles får ofta väldigt många olika medarbetare ur hemtjänsten som
besöker våra äldre. Detta leder till att man upplever en otrygghet eftersom att man inte
hinner lära känna och få fårtroende får den personal som besöker en i hemmet innan det
återigen är dags att få besök av en ny person. Nya Moderaterna vill därfår att antalet
medarbetare som våra äldre kommer i kontakt med ska mätas och årligen minska.
Vi vill även förbättra ledarskapet inom såväl hemtjänst som vårdboenden och låta de
närmast verksamheten få större inflytande. Vi vill att fler verksamheter ska övergå i
intraprenad, samt genomfåra en kartläggning av ledarskapskompetensen hos
arbetsledarna i verksamheten.
En viktig rättvisefråga är att Örebro är tryggt och tillgängligt får alla. Vi vill fortsätta
arbetet får att öka tillgängligheten får örebroare med funktionsnedsättning.
Det är viktigt att de föreningar som får bidrag från kommunen delar grundläggande
samhällsvärderingar som laglydighet, tolerans och alla människors lika värde. Vi vill
därfår genomfåra värdegrundsinspektioner av Örebros föreningar.
Måltiderna är får många något positivt som bryter av och är en av dagens höjdpunkter.
Det gäller inte minst får våra äldre. Det är därför viktigt att maten är god och
välsmakande. Maten måste dessutom se god ut och lukta gott. Vi vill utveckla äldres
möjligheter att själva välja den mat man vill ha och tycker om.
Den nedskärning som socialdemokraterna genomförde på nattsjuksköterskorna visar sig
nu i organisationen. De nattsjuksköterskor som finns kvar har svårt att hinna göra sitt
jobb, och de som blir drabbade är de äldre som är i störst behov av vård och omtanke.
Det är tydligt att verksamheten behöver större resurser.

~moderaterna
En av demokratins inneboende paradoxer är att den måste tolerera dem som vill
avskaffa den. Det betyder aldrig att våld får accepteras som politisk metod. En
demokrati har rätt att skydda sig själv mot dem som inte ställer upp på dess spelregler. I
Örebro har brottsbejakande politiska organisationer som Revolutionära fronten
lokalavdelningar och Svenska Motståndsrörelsen styrs enligt uppgift från en kommun i
länet. Enligt Mona Olsson, vänsterpartistiskt kommunalråd i Norrköping, har också
sympatisörer till Islamska Staten försökt rekrytera i Örebro.
I danska Århus har man ett lyckat projekt mot just denna typ av radikalisering bland
unga, den så kallade Århus-modellen. Projektet utgår ifrån att de människor som
radikaliseras från början har känt ett missnöje och en frustration över sin egen
livssituation. Genom att identifiera de, framförallt unga människor, som befinner sig i
början av en radikaliseringsprocess och hjälpa dem till ett bättre liv kan processen
stoppas.

Med hänvisning till ovanstående föreslår moderaterna att nämnden beslutar:
att

bifalla Nya Moderaternas budgetramar 2015

att

bifalla mål och uppdrag i enlighet med Nya moderaternas budget 2015

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag

A _
C:vnf-,tt...e-y--
Emelie Jaxell

_

miljöpartiet de gröna
Skriftlig reservation
Ärende: 6
Ärendenummer: Nf139/2015
Datum: 2015-04-16

Miljöpartiet de gröna kan inte ställa sig bakom majoritetens förslag till budget för 2015 för
nämnden för funktionshindrade.
Miljöpartiet hänvisar till sin egen budget för ett Örebro som håller ihop"i
kommunfullmäktige.

För Miljöpartiet i nämnden för funktionshindrade

Ann-Kristin Spåls
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Örebro 16 april 2015 l Reservation l Nämnden för Funktionshindrade

§6 Verksamhetsplan med budget 2015

- Jag serverar mig till förmån för Vänsterpartiets
eget budgetförslag, "Rättvisare Örebro- en trygg
och glad rättvis stad".

För Vänsterpartiet
Birgitta Kar/sson-Fe/dgri/1

