Nf 39/2018

Protokoll

Nämnden för funktionshindrade
Datum:
2018-05-17
Klockan: 9.00–11.30
Plats:
Dojan Vänster, Ringgatan 32, vån. 3
Närvarande ledamöter
Georg Barsom (KD)
Fisun Yavas (S)
Sara Ishak (M)
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
Anders Karlsson (S)
Tina Fingal Swens (C)

Ersätter Dennis Jensen (S)
Ersätter Bodil Svensson (S)

Närvarande ersättare
Roland Almqvist (MP)
Henrik Johansson (L)
Mats Andersson (M)
Övriga
Johanna Viberg
Robert Lindby
Rikard Lund
Åsa Tiderman
Amanda Appel
Annelie Fridman
John Dunnett
Inger Westerberg
Carina Holmgren

tf. förvaltningschef
nämndadministratör
verksamhetschef
verksamhetschef
ekonom
planerare
pedagogisk verksamhetsutvecklare
personalföreträdare
personalföreträdare
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Paragraf 45–59

Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 31 maj 2018

Georg Barsom, ordförande

Ann-Kristin Spåls, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 juni 2018.

§ 45 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Ann-Kristin Spåls (MP), med Sara Ishak (M) som ersättare, utses att
justera dagens protokoll den 31 maj 2018.

§ 46 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning
Ärendelistan fastställs utan ändringar.

§ 47 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan om jäv.

§ 48 Tilläggsanslag och ombudgetering maj 2018
Ärendenummer: Nf 498/2017
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd har fattat beslut om tilläggsanslag och
ombudgeteringar som påverkar driftsnämnden Förvaltningen för
funktionshindrade. Det handlar om:
– Överfört resultat 2017
– Satsningar på en tryggare välfärd
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– Friskvårdsbidrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-04
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Programnämnd social välfärds förslag om tilläggsanslag och
ombudgetering antas.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
Pia Delin (L), Sara Ishak (M), Karin Qviberg (M), Stig Westlén (M) och
Ann-Kristin Spåls (MP) avstår från att delta i beslutet.

§ 49 Delårsrapport med prognos 1, 2018
Ärendenummer: Nf 307/2018
Handläggare: Amanda Appel, Annelie Fridman
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade har sammanställt en delårsrapport
t.o.m. den 30 april och prognos 1 för 2018. Utfallet visar ett överskott med
4,3 miljoner kronor (mnkr) mot periodiserad budget. Intraprenaden
Socialpsykiatrin har ett underskott för perioden med -0,1 mnkr. Prognosen
visar ett överskott med 0,3 mnkr där intraprenaden har ett underskott på
-0,3 mnkr. Förvaltningen väntas klara årets omprövningskrav.
Sammanfattningsvis ses att tillsynprocessen inom förvaltningen fungerar
bra och verksamheten ser till att eventuella problem snabbt tas omhand.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1, 2018, daterad 2018-05-17
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Nämnden för funktionshindrade fastställer delårsrapport med prognos 1
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.
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Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
Pia Delin (L), Sara Ishak (M), Karin Qviberg (M), Stig Westlén (M), AnnKristin Spåls (MP), David Larsson (SD) och Birgitta Karlsson-Feldgrill
(V) avstår från att delta i beslutet.

§ 50 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 Barn- och ungdomsverksamheten.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 51 Information om aktivitetsplanering inför sommaren
2018
Ärendenummer: Nf 498/2017
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag att säkerställa aktiviteter i enlighet med
Programnämnd social välfärds intentioner "Satsningar på en tryggare
välfärd". Nämnden för funktionshindrade beslöt den 12 april att man vill ha
information före och efter aktiviteternas genomförande.

4

Ekonom Amanda Appel informerar om hur långt förvaltningen kommit i
planeringen. Förslaget är sommaraktiviteter under veckorna 28–31. Förslag
på teman är idrottsdagar och "må bra-dagar" med olika inslag.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 52 NP-resurs och samverkan
Ärendenummer: Nf 305/2018
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Den sociala investeringen NP-samverkan påbörjades våren 2015 och
beviljades 6,2 miljoner kronor för genomförande under tre år. Satsningen
har syftat till att skapa en väg in för målgruppen ungdomar och unga
vuxna, från 15 år upp till och med 24 år, som upplever att vardagen och
övriga livssituationen inte fungerar på grund av neuropsykiatriska
svårigheter och funktionsnedsättningar.
Satsningen beskrivs som stabil, positiv och lyckad och har nått den
målgrupp som behöver stöd. De individer som tagit del av stödinsatser från
teamet har visat mest progression avseende "Problem i vardagen".
I avvaktan på beslut om implementering och utökning av serviceutbud
inom Programnämnd social välfärd och Programnämnd barn och
utbildning behöver satsningens arbete fortlöpa efter att den sociala
investeringen planeras att avslutas den 31 augusti 2018. Förslaget är att
Nämnden för funktionshindrade beviljar medel till fortsättning av
satsningens arbete under perioden den 31 augusti–31 december 2018.
Beslutsunderlag
Slutrapport sociala investeringar NP-samverkan, daterad 2018-05-03
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07 (rev. 2018-05-15)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Fortsättning av satsningens arbete beviljas under perioden den
31 augusti–31 december 2018 till en kostnad av upp till 450 000 kronor.
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2. Pengarna ska tas ur förvaltningsledningens budgetreserv.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 53 Verksamhetsspecifika interaktiva utbildningar
Handläggare: John Dunnett
Ärendebeskrivning
Pedagogisk verksamhetsutvecklare John Dunnett informerar om
verksamhetsspecifika interaktiva utbildningar.
Inom Förvaltningen för funktionshindrade vill man att medarbetarnas
kompetens ska utgå från servicemottagarnas behov och de riktlinjer, lagar
och policyer som styr verksamheten för att tillförsäkra goda levnadsvillkor
och en hög och jämn kvalitet på stödet, servicen och omsorgen.
En del av kompetensutvecklingen sker i form av interaktiva utbildningar.
Fördelen med dessa är att de finns tillgängliga när som helst på Intranätet;
medarbetarna behöver inte vänta på ett specifikt datum för att utbilda sig.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 54 Arbetet med sommarrekryteringar
Handläggare: Rikard Lund
Ärendebeskrivning
Inför sommaren 2016 uppstod problem med att rekrytera personal under
semesterperioden. Mot denna bakgrund påbörjades ett arbete för att
undvika liknande problem inför sommaren 2017.
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Ett arbete har pågått även inför 2018 års sommarrekryteringar. Man arbetar
aktivt med ambassadörsgrupper, besök vid jobbmässor och skolor för att
marknadsföra kommunen som arbetsgivare.
Verksamhetschef Rikard Lund upplever läget i år som positivt. Ett
snabbare flöde har uppnåtts i processen från ansökningstillfälle till intervju.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 55 Information från förtroendevalda som deltagit i
verksamhetsbesök, kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Georg Barsom (KD), Jan-Eric Norman (S) och Mats Andersson (M) har
besökt verksamheterna Prosagatan 3 och Ullavigatan 43.
Helhetsintrycket från båda besöken var bra med mycket engagerad
personal och engagerade chefer.
Beslut
Nämnden funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 56 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
– Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar om att nästa sammanträde
den 12 juni hålls vid Restaurang och konferens 4:e våningen. Därefter
inbjuds till sommarlunch.
– Det är viktigt att förtroendevalda som praktiserar i verksamheten beaktar
sekretessbestämmelserna.
Beslutsunderlag
Muntlig information
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Beslut
Nämnden funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 57 Förvaltningens information
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
– Tf. förvaltningschef Johanna Viberg säger att kommunens satsning för
unga personer som upplever problematik i vardagen "NP-resurs och
samverkan" har blivit nominerad till "Årets pusselbit" av Autism- och
Aspergerföreningen.
– Förvaltningen kommer att ta emot s.k. digitala coacher veckorna 25–27.
Det är fem teknikintresserade ungdomar som gör feriepraktik.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 58 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 306/2018
Ärendebeskrivning
Inför nämndens sammanträde den 17 maj 2018 redovisar förvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under april 2018.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden den 1–30 april
2018
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Beslut
Nämnden funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 59 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 304/2018
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens lägesrapport 2018 - Insatser och stöd till personer med
funktionsnedsättning
Samverkansprotokoll, daterat 2018-04-05 (Nf 31/2018)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden funktionshindrade:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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