Nf 40/2018

Protokoll

Nämnden för funktionshindrade
Datum:
2018-06-12
Klockan: 9.00–11.30
Plats:
Restaurang och konferens 4:e våningen, Rudbecksgatan 52 C
Närvarande ledamöter
Georg Barsom (KD)
Fisun Yavas (S)
Sara Ishak (M)
Marie Georgson (S)
Pia Rehnberg (S)
Bodil Svensson (S)
Jan-Eric Norman (S)
Ingvar Ernstson (C)
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V)
Karin Qviberg (M)
Stig Westlén (M)
David Larsson (SD)
Ann-Kristin Spåls (MP)
Pia Delin (L)

§§ 60–66

Tjänstgörande ersättare
Anders Karlsson (S)
Henrik Johansson (L)

Ersätter Dennis Jensen (S)
Ersätter Pia Delin (L) §§ 67–72

Närvarande ersättare
Fredrik Norrström (KD)
Roland Almqvist (MP)
Mattias Jacobson (S)
Mats Andersson (M)
Tina Fingal Swens (C)
Övriga
Johanna Viberg
Robert Lindby
Rikard Lund
Åsa Tiderman
Sofia Persson
Amanda Appel
Evelina Mårtensson

tf. förvaltningschef
nämndadministratör
verksamhetschef
verksamhetschef
förnyelsedirektör
ekonom
enhetschef
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Helena Augustsson
Inger Westerberg
Carina Holmgren

boendepedagog
personalföreträdare
personalföreträdare

Paragraf 60–72

Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 26 juni 2018

Georg Barsom, ordförande

Sara Ishak, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 juni 2018.

§ 60 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Sara Ishak (M), med Stig Westlén (M) som ersättare, utses att justera
dagens protokoll den 26 juni 2018.

§ 61 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning
Ingvar Ernstson (C) anmäler två övriga frågor:
1. Hur går det med aktivitetsplaneringen inför sommaren 2018?
2. Hur går det med specialcyklarna som köptes in för några år sedan?
Fråga 1 besvaras under "Ekonomisk månadsrapport maj 2018" (§ 65).
Fråga 2 besvaras under "Förvaltningens information" (§ 70).

§ 62 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan om jäv.
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§ 63 Beslut att ställa in nämndsammanträdet i augusti
2018
Ärendenummer: Nf 497/2017
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade fattade den 19 oktober 2017, § 111, beslut
om sammanträdestider för 2018.
Ordföranden föreslår att nämndsammanträdet den 23 augusti ställs in.
Beslutsunderlag
Nämnden för funktionshindrades protokoll, 2017-10-19, § 111
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Nämndsammanträdet den 23 augusti 2018 ställs in.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 64 Avtackning av förvaltningschef
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Ordföranden Georg Barsom (KD) tackar förvaltningschefen för
Förvaltningen för funktionshindrade, Sofia Persson, för hennes insatser i
nämndens och förvaltningens arbete. Sofia Persson har fått ett nytt uppdrag
som förnyelsedirektör, som är en ny funktion i Örebro kommun.
Sofia Persson säger att Förvaltningen för funktionshindrade har varit
hennes bas och arbetsplats under de senaste 21 åren. Hon har både formats
som person och fått erfarenheter som hon ska använda i sitt nya uppdrag.
Ordföranden och tf. förvaltningschef Johanna Viberg överlämnar blommor
till Sofia Persson från nämnden respektive förvaltningen.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 65 Ekonomisk månadsrapport maj 2018
Ärendenummer: Nf 236/2018
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning
Ekonom Amanda Appel informerar om det ekonomiska läget efter maj
månad. Utfall jämförs mot periodiserad budget. Förvaltningen redovisar ett
överskott för perioden med 5,1 miljoner kronor (mnkr).
Prognosen visar ett överskott på 2,5 mnkr, och verksamheten klarar
därmed årets omprövningskrav. Prognostiserat resultat på helår exklusive
intraprenad visar ett överskott med 2,8 mnkr. Budgetavvikelse för
intraprenaden är -0,3 mnkr. Räknas detta av från intraprenadens överförda
resultat från tidigare år har den 6,8 mnkr kvar. Budgetavvikelse inklusive
intraprenadens överförda resultat blir totalt 9,6 mnkr.
Amanda Appel presenterar bakgrunden till en film "Överskott och
underskott Förvaltningen för funktionshindrade". Filmen visas för
nämnden.
Vidare informerar Amanda Appel om sommaraktiviteter 2018. Fokus är på
idrott, hälsa och glädje med aktiviteter som minigolf, basket och musik.
Aktiviteterna sker onsdagar kl. 10.30–14.00 under veckorna 28–31. Under
veckorna 28–30 vid Lillåns Norra skola och vecka 31 vid Kårsta golfklubb.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi maj 2018
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 66 Goda exempel från verksamheten - hundterapi vid
Karlslund 226
Handläggare: Evelina Mårtensson, Helena Augustsson
Ärendebeskrivning
Som ett led i att presentera goda exempel från verksamheten har enhetschef
Evelina Mårtenson och boendepedagog Helena Augustsson inbjudits till
dagens sammanträde för att informera om den hundterapi som bedrivs vid
Karlslund 226. Mål och syfte är att minska affektbeteende och stress.
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Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 67 Ekonomi i balans 2018 - information om åtgärder och
konsekvenser
Ärendenummer: Nf 177/2018
Handläggare: Åsa Tiderman
Ärendebeskrivning
Vid nämndsammanträdet den 15 december 2017 beslutades att
förvaltningen får till uppdrag att säkerställa en ekonomi i balans för 2018.
Vid dagens sammanträde informerar verksamhetschef Åsa Tiderman om
Hälso- och sjukvårdsenheten, LSS-fritid, Daglig verksamhet som utförs av
boende (BODA) samt Grupp- och servicebostad.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 68 Information från förtroendevalda som deltagit i
verksamhetsbesök, kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Marie Georgson (S), Anders Karlsson (S), Pia Delin (L) och Birgitta
Karlsson-Feldgrill (V) har besökt daglig verksamhet vid Ribbingsgatan och
sedan Tullen, som ligger i Kraftens hus.
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Gruppen anser att det är bra att få träffa chefer och samordnare, för då får
man aktuell information och information om planeringen framåt.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 69 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
– Ordföranden Georg Barsom (KD) har ingen särskild information att
delge nämnden vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 70 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning
– Tf. förvaltningschef Johanna Viberg informerar om specialcyklarna som
inköptes för några år sedan. Intresset har varit stort och de är utlånade hela
sommaren, både el- och trampdrivna cyklar. Mest har det varit boenden
och daglig verksamhet som lånat.
– Det lokala kollektivavtalet om flytande arbetstid är uppsagt av
Kommunal. Det upphör att gälla fr.o.m. den 24 augusti.
– Förvaltningsledningsgruppen kommer att ha en stående punkt till hösten
om "Uppföljning/återrapportering optimal bemanning". HR-strateg
Kristina Lundberg kommer att bjudas in. Statistik kommer att presenteras
kopplat till ekonomiska aspekter gällande användandet av timvikarier.
– Ett möte kommer att hållas med programdirektören innan
sommaruppehållet om utvärdering av resursfördelningsmodellen.
Nämndens ordförande, vice ordförande och tjänstemän kommer att delta.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 71 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 334/2018
Ärendebeskrivning
Inför nämndens sammanträde den 12 juni 2018 redovisar förvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under maj 2018.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden den 1–31 maj
2018
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 72 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 333/2018
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Information om inkommen skrivelse från FUB Örebro (Nf 311/2018)
Turidgruppens minnesanteckningar, daterade 2018-05-30 (Nf 83/2018)
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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