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Nämnden för funktionshindrade
Datum:
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2018-09-20
9.00–12.05
Ateljén, Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A

Närvarande ledamöter
Georg Barsom (KD)
Fisun Yavas (S)
Marie Georgson (S)
Pia Rehnberg (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)
Tjänstgörande ersättare
Tina Fingal Swens (C)
Elisabeth Nilesol (V)
Mats Andersson (M)

Ersätter Dennis Jensen (S)
Ersätter Bodil Svensson (S)
Ersätter Sara Ishak (M)

Närvarande ersättare
Roland Almqvist (MP)
Henrik Johansson (L)

§§ 76–88

Övriga
Johanna Viberg
Robert Lindby
Amanda Appel
Annelie Fridman
Kristina Lundberg
Rikard Lund
Åsa Tiderman
Charlotte Ollward
Inger Westerberg
Carina Holmgren

tf. förvaltningschef
nämndadministratör
ekonom
planerare
HR-strateg
verksamhetschef
verksamhetschef
fritidspedagog
personalföreträdare
personalföreträdare

Paragraf 73–88
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Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 4 oktober 2018.

Georg Barsom (KD), ordförande

Stig Westlén (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 oktober 2018.
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§ 73 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Stig Westlén (M), med Karin Qviberg (M) som ersättare, utses att justera
dagens protokoll. Justeringen äger rum den 4 oktober 2018.

§ 74 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning

- Tina Fingal Swens (C) anmäler en övrig fråga om det finns svårigheter att låna
bilar i verksamheten, t.ex. kvällar och helger?
Frågan besvaras vid nästa sammanträde den 18 oktober 2018.

§ 75 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan om jäv.

§ 76 Namnändring på Nämnden för funktionshindrade och
Förvaltningen för funktionshindrade
Ärendenummer: Nf 366/2018
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018, § 104, att Nämnden för
funktionshindrade byter namn till Funktionsstödsnämnden.
Av beslutet framgår inte vid vilken tidpunkt namnet ska ändras. Det innebär att
namnändringen skedde vid tidpunkten för när protokollet justerades.
Nämnden behöver inte ta något beslut i denna del, utan namnändringen har
skett genom Kommunfullmäktiges beslut. Myndigheten (nämnden) bestämmer
namnet på den förvaltning som s.a.s. arbetar mot nämnden.
Förvaltningen föreslår att förvaltningens nya namn blir Förvaltningen för
funktionsstöd, och att namnet ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2019.
Vidare föreslås att förvaltningen får tid på sig att implementera
namnändringarna fram till den 1 januari 2019, samt att särskilja kostnader som
hänför sig till namnändringarna. Detta utifrån att namnändringarna kan
komma att bidra till ekonomiska konsekvenser och svårigheter att nå en budget
i balans.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-09
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-20, § 104
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-03, rev. 2018-09-14
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Förvaltningen för funktionshindrade ska benämnas Förvaltningen för
funktionsstöd fr.o.m. den 1 januari 2019.
2. Förvaltningen får tid på sig att implementera namnändringarna fram till den
1 januari 2019.
3. Förvaltningen får i uppdrag att särskilja kostnader som hänför sig till
namnändringarna för att tydliggöra ekonomiska konsekvenser.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 77 Förvaltningens information
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

- Tf. förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att det inte varit några
större problem att bemanna verksamheten under sommaren. Flera
medarbetare har återkommit från tidigare år.
- Kommunstyrelsen har i budget 2018 avsatt 18 miljoner kronor (mnkr) till
kompetensförsörjande aktiviteter. Dessutom finns sedan tidigare AFA-medel
som ska användas till kompetensutveckling. Det är 8 mnkr som kan nyttjas av
alla verksamheter i kommunen och 6 mnkr riktat till pedagogisk personal.
Beslutade aktiviteter för Förvaltningen för funktionshindrade:
- Implementering IBIC - en resurs (individens behov i centrum).
- Ambassadörsinsatser - frigöra en resurs för att arbeta med olika
ambassadörsinsatser såsom mässor, sociala medier osv.
- Chefsstödjarroll - införa chefsmentor som kan stärka chefer under kortare
perioder i verksamheter där extra behov finns.
- Införa språkombud - analysfas.
- Frigöra en medarbetare - arbetet med Webbutbildning. Grund- och
fördjupningsutbildningar. Det finns i dag en plan som inte kan fullföljas p.g.a.
ekonomiska resurser.
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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.

§ 78 Återrapportering av aktiviteter sommaren 2018
Ärendenummer: Nf 498/2017
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning

Nämnden för funktionshindrade beslutade den 12 april 2018 att uppdra åt
förvaltningen att med 1 500 tkr säkerställa aktiviteter i enlighet med
Programnämnd social välfärds intentioner "Satsningar på en tryggare välfärd".
Samtidigt beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera
till nämnden före och efter aktiviteternas genomförande.
Ekonom Amanda Appel informerar om aktiviteterna, som anordnades under
sommaren 2018. Fokus var på hälsa och glädje med aktiviteter som minigolf,
basket och musik. Aktiviteterna skedde under veckorna 28-31 vid Lillåns Norra
skola och Kårsta golfklubb. Aktiviteterna var mycket uppskattade av
servicemottagare, funktionärer och intresseorganisationer.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
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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§ 79 Uppsägning av det lokala kollektivavtalet om flyttid
(Ks 681/2018)
Handläggare: Åsa Tiderman, Kristina Lundberg
Ärendebeskrivning

Det lokala kollektivavtalet om flyttid är uppsagt av Kommunal. Det upphörde
att gälla fr.o.m. den 24 augusti 2018.
Verksamhetschef Åsa Tiderman och HR-strateg Kristina Lundberg informerar
om arbetsgruppens fortsatta arbete.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 80 Delårsrapport med prognos 2, 2018
Ärendenummer: Nf 404/2018
Handläggare: Amanda Appel, Annelie Fridman
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för funktionshindrade har sammanställt en delårsrapport t.o.m.
den 31 augusti och prognos 2, 2018.
Bedömningen är att åtagandena att bidra till utveckling inom målområdena
kommer att uppfyllas tillfredsställande. Måluppfyllelsen för mål och
utvecklingsuppdrag visar på ett arbete med medborgarna och
servicemottagarna i fokus.
Det finns ett gott samarbete med andra förvaltningar och samhällsaktörer, och
servicemottagarna känner sig trygga med sin insats och trygga med vem som
ska kontaktas om de känner otrygghet.
Flera långsiktiga arbeten, t.ex. om digitalisering, framtagande av alternativa
boendeformer, utvecklings- och kompetensinsatser utifrån barnkonventionen,
samt implementering av rehabiliterande arbetssätt görs där effekter ännu inte
syns. Svårigheter med rekrytering ses som ett problem då förvaltningen har en
stor utmaning att ta fram lösningar för att fortsatt kunna erbjuda heltid och då
inte tillräckligt många väljer utbildningar inom vård- och omsorgsyrkena.
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Nämnden har ett prognostiserat överskott på 7,2 miljoner kronor (0,87 % av
budgetomsättningen) och har därmed en ekonomi i balans. Förvaltningen
behöver arbeta med att våga satsa förebyggande när överskott uppstår. Det är
viktigt att också satsa på långsiktiga effekter som stärker verksamheten. Att
våga satsa utifrån det ekonomiska överskott som råder kan generera i mervärde
och spridningseffekter i form av andra mål utanför de ekonomiska.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2, 2018, daterad 2018-09-17
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Nämnden för funktionshindrade fastställer delårsrapport med prognos 2 för
2018.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en ekonomi i
balans.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
Pia Delin (L), Mats Andersson (M), Karin Qviberg (M), Stig Westlén (M), AnnKristin Spåls (MP), David Larsson (SD), Birgitta Karlsson-Felgrill (V) och
Elisabeth Nilesol (V) deltar inte i beslutet.

§ 81 Ekonomi i balans 2018 - information om åtgärder och
konsekvenser
Ärendenummer: Nf 177/2018
Handläggare: Rikard Lund, Amanda Appel
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 Rikard Lund och
ekonom Amanda Appel om daglig verksamhet.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
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- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 82 Arbete mot kränkande särbehandling
Ärendenummer: Nf 451/2018
Handläggare: Rikard Lund
Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Rikard Lund informerar om verksamheternas arbete med
åtgärder i arbetet med lika värde/kränkande särbehandling.
Det är viktigt att samtal om trakasserier och diskriminering förs på
arbetsplatserna för att i möjligaste mån stävja förekomsten av kränkande
särbehandling. Det ska också vara tydligt att man som medarbetare bör anmäla
om man känner sig utsatt och att alla vet vart man ska vända sig.
Arbetsplatsträffarna är ett nav för diskussioner om bemötande av varandra och
kränkande särbehandling på arbetsplatsen, för diskussioner kring arbetsplatsens
mål, uppdrag och arbetsbelastning. Det är vid samtalen på arbetsplatsen om
verksamhets- och arbetsmiljöfrågor som medarbetarinflytande finns, som är
grunden i samverkansavtalet och en viktig del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 83 Goda exempel från verksamheten - "Funkismello"
Handläggare: Charlotte Ollward
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Ärendebeskrivning

Fritidspedagog Charlotte Ollward informerar om "Funkismello 2018". Det är
en musikfestival för personer med funktionsnedsättning som arrangeras den
19 oktober 2018, kl. 18.30–21.30.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 84 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Delegationsförteckning, Nämnden för funktionshindrade
Ärendenummer: Nf 166/2018
Handläggare: Robert Lindby
Ärendebeskrivning

Kommunens dataskyddsombud bedömer att nämnderna bör komplettera sina
delegationsförteckningar för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUBavtal). Detta då det av delegationsförteckningen uttryckligen bör framgå
nämndernas ansvar som personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter.
Förslaget är att det i delegationsförteckningen läggs till att förvaltningschef ges
delegation att sköta hanteringen med att upprätta och ingå PUB-avtal på
nämndens vägnar.
Beslutsunderlag

Förslag till delegationsförteckning, 2018-09-12
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-12
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Delegationsförteckning, 2018-09-12, antas.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 85 Information från förtroendevalda som deltagit i
verksamhetsbesök, kurser och konferenser
Ärendebeskrivning

Vissa förtroendevalda i nämnden besökte de aktiviteter som anordnades under
sommaren 2018.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 86 Ordförandens information
Ärendebeskrivning

- Ordföranden Georg Barsom (KD) säger att det är glädjande med all positiv
respons på aktiviteterna som anordnades under sommaren.
- Örebro kommun har svarat upp väl på utmaningen att delta i
Funktionshinderbanan. Flera förtroendevalda har praktiserat inom
verksamheten. En möte med delegationen för Funktionshinderbanan ägde rum
den 19 september 2018 och avslutades med middag på kvällen.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 87 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 427/2018
Ärendebeskrivning

Inför nämndens sammanträde den 20 september 2018 redovisar förvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under juni, juli och augusti 2018.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut under perioden den 1 juni–31 augusti
2018
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 88 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 426/2018
Ärendebeskrivning

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

Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll, daterat 2018-04-18 (Ks 246/2018)
Samverkansprotokoll, daterade 2018-05-09, 2018-06-05, 2018-06-26
(Nf 31/2018)
Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och planering
kring flyktingmottagning" 2018-08-22 (Vux 364/2012)
Turidgruppens minnesanteckningar, daterade 2018-08-28 (Nf 83/2018)
Brev från FUB Örebro, "Sommaraktiviteter - Tack!", daterat 2018-09-11
(Nf 429/2018)
Kårstabladets artikel "Sommaraktiviteter för personer med
funktionsnedsättning", 3 2018 (Nf 429/2018)
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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