Nf 474/2015

Protokoll

Nämnden för funktionshindrade
2015-12-16
Datum:
Klockan: 9.00–12.15
Dojan Söder, Ringgatan 32, vån. 3
Plats:
Närvarande ledamöter
Susanne Lindholm (KD)
Fisun Yavas (S)
Emelie Jaxell (M)
Lasse S Lorentzon (S)
Pia Rehnberg (S)
Linus Haraldsson (S)
Shahroz Wanli (S)
Ingvar Ernstson (C)
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V)
Marianne Hamp (M)
Stig Westlén (M)
Joakim Lindgren (SD)
Ann-Kristin Spåls (MP)
Lars-Eric Gustafson (L)

§§ 138–150

§§ 138–152

§§ 138–150
§§ 138–148

Tjänstgörande ersättare
Marie Georgson (S)
Fredrik Norrström (KD)
Jessika Edetun Falk (C)
Karin Qviberg (M)
Pia Delin (L)
David Larsson (SD)

för Bodil Svensson (S), §§ 138–150
för Lasse S Lorentzon (S), §§ 151–154
för Bodil Svensson (S), §§ 151–154
för Ingvar Ernstson (C), §§ 152–154
för Ann-Kristin Spåls (MP), §§ 149-154
för Joakim Lindgren (SD), §§ 151–154

Närvarande ersättare
Andrej Wicklund (V)
Övriga
Sofia Persson, förvaltningschef
Robert Lindby, nämndadministratör
Johanna Viberg, utvecklingschef
Åsa Tiderman, verksamhetschef
Rikard Lund, verksamhetschef
Helena Lundell, verksamhetschef
Lena Segerberg, ekonom
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Annelie Fridman, planerare
Stefan Kailing, årsprocessledare
Catarina Dahlén Karlsson,
Krister Heedman, bitr. enhetschef
Sophia Greek, enhetschef
Paragraf 138–154

Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 22 december 2015

Susanne Lindholm, ordförande

Lars-Eric Gustafson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 december
2015.

§ 138 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Lars-Eric Gustafson (L), med Marianne Hamp (M) som ersättare, utses att
justera dagens protokoll den 22 december 2015.

§ 139 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) anmäler två övriga frågor:
- Samarbetet om arbetsmarknadsinsatser med Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden (Vuxam)
- Servicetagarundersökning, boendestöd.
Pia Delin (L) anmäler två övriga frågor:
- Nattpersonal vid LSS-boenden
- Örebro kommuns jämställdhetsplan och personer med
funktionsnedsättning.
Emelie Jaxells frågor tas upp vid nämndsammanträdet den 21 januari 2015.
Pia Delins frågor tas upp vid nämndsammanträdet den 18 mars 2015.
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§ 140 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan om jäv.

§ 141 Attestförteckning 2016
Ärendenummer: Nf 523/2015
Handläggare: Lena Segerberg, Gun-Marie Malmquist
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade föreslås härmed att i enlighet med
kommunens attestreglemente utse attestanter. Förvaltningen föreslår
attestanter enligt "Attestförteckning 2016".
Attesteringen omfattar
– leverantörsfakturor och andra externa utbetalningar,
– utställande av kundfakturor, hyror, avgifter m.m.,
– interna fakturor,
– bokföringsorder, samt
– beställningar i anskaffningsportal.
Förvaltningen svarar för att attestförteckningen löpande hålls aktuell under
året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-16, med bifogad attestförteckning
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Attestförteckning 2016 enligt förvaltningens förslag godkänns.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att löpande besluta om ändringar i
attestförteckningen vid person- och verksamhetsförändringar under året.
3. Till firmatecknare för Nämnden för funktionshindrade utses
förvaltningschef Sofia Persson med ekonom Lena Segerberg som ersättare.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 142 Ekonomisk månadsrapport oktober 2015
Ärendenummer: Nf 104/2015
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Ekonom Lena Segerberg informerar om månadsrapport för oktober 2015.
Verksamheternas kostnader till och med oktober är 499 miljoner kronor,
vilket motsvarar 83 % av budget. Utfallet överensstämmer med riktvärdet
för förbrukad kostnadsram. Prognosen för helår 2015 visar på ett
överskott med 3,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 % av total budget.
Socialpsykiatrin står för överskottet, medan övriga verksamheter beräknas
redovisa ett underskott på 600 000 kronor.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi oktober 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 143 Uppföljning av chefsuppdrag med anledning av
resultat i medarbetarenkäten om mobbning, trakasserier
och diskriminering
Ärendenummer: Nf 336/2015
Handläggare: Helena Lundell, Åsa Tiderman, Rikard Lund
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade har ett för stort antal medarbetare som
upplever sig mobbade, trakasserade och/eller diskriminerade. Antalet
personer har minskat från år 2013 men är, trots stora insatser, för många.
Medarbetarenkäten 2015 visade att 11 % av de svarande upplevt sig
mobbade eller trakasserade. Det innebär 109 personer. Samtidigt har 68
personer upplevt sig diskriminerade. I årets medarbetarenkät lade
förvaltningen till två förvaltningsspecifika frågeställningar: Har du anmält
händelsen till din chef? Och har samtalet med chefen bidragit till att
situationen blivit bättre? 61 av 109 personer har anmält händelsen och 37
% av dessa tyckte att situationen blivit bättre av samtalet. I övrigt fanns
inga tecken på att förvaltningen hade ett dåligt arbetsklimat. Tvärtom hade
förvaltningen ett mycket bra resultat på enkäten som visade en välmående
förvaltning med bra arbetsklimat och goda förutsättningar.
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I maj 2015 gav förvaltningschefen ett uppdrag till alla chefer att göra en
åtgärdsplan för att minska antalet personer som upplever sig mobbade,
trakasserade eller diskriminerade på arbetet. Alla verksamheter har arbetat
fram en sådan plan enligt en mall från Personalavdelningen.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 144 Information från Utredningsenheten LSS/SoL
Catarina Dahlén Karlsson
Ärendebeskrivning
Utredningsenheten LSS/SoL sorterar under Programnämnd social välfärd
och ansvarar för myndighetsutövningen för personer med
funktionsnedsättning. Gruppledare Catarina Dahlén Karlsson har bjudits in
till dagens nämndsammanträde för att informera om ledsagarservice enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Av lagen framgår att ledsagarservice är en insats för att underlätta för
personer med omfattande funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet.
Ledsagaren följer med på aktiviteter utanför hemmet. Det kan t.ex. handla
om att följa med på promenad, biobesök, bowling, bad eller att gå på stan.
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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§ 145 Tillsynsrapport 2015
Ärendenummer: Nf 553/2014
Handläggare: Annelie Fridman
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade beslutade den 11 december 2014 att
genomföra tillsyn på verksamhetsområden och personalområden 2015.
Tillsynen avser handlingsplan för "hemmasittare" (barn och ungdomar som
inte går i skolan) inom insatsen korttidsvistelse, sjuksköterskornas
delegationsansvar till baspersonal, rutiner vid avslut av anställningar och
rutiner vid nyanställningar.
Årets tillsyn bedöms sammanlagt visa hög grad av kontroll inom det
granskade personalområdet och verksamhetsområdet. Det är dock önskvärt
att ytterligare säkerställa att de interna rutinerna mellan Hälso- och
sjukvårdsenhetens sjuksköterskor och baspersonal fungerar på bästa sätt
för att kvalitetssäkra delegeringsrutiner.
Ärendet bereddes vid nämndsammanträdet den 12 november 2015.
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2015, daterad 2015-10-29, med bilagor
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Hälso- och sjukvårdsenheten inom förvaltningen förbättrar sina interna
rutiner så att sjuksköterskornas delegationsansvar kvalitetssäkras
ytterligare.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 146 Tillsynsplan 2016
Ärendenummer: Nf 468/2015
Handläggare: Annelie Fridman
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade ansvarar för den interna kontrollen av sina
verksamhetsområden. Ett led i detta är att nämnden årligen ska fastställa en
tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att
den ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom förvaltningarna.
Förvaltningen för funktionshindrade har gjort riskanalyser inom områdena
verksamhet, personal och ekonomi. Utifrån analyserna framkom en
bruttolista med hot och riskvärden för föreslagna tillsynsområden. Den
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behandlades i nämndens presidium under hösten för att skapa samsyn om
vilka tillsynsområden som ska ingå i Tillsynsplan 2016. Presidiet gjorde
sedan självt en riskanalys med bruttolista med föreslagna tillsynsområden.
Ärendet har tagits upp för information i nämnden den 8 oktober och
12 november 2015.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2016, daterad 2015-11-10
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Nämnden ska under 2016 granska:
1. Följs handlingsplanen för suicidprevention?
2. Följs rutinen för privata medel?
3. Följs rutinen för attest av fakturor gällande fastighetsrenoveringar?
4. Följs rutinen för uppföljningssamtal med vikarier?
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 147 Förvaltningens information
Handläggare: Krister Heedman, Sofia Persson
Ärendebeskrivning
- Enhetschef Krister Heedman informerar om anhöriganställda. Det är en
anställningsform som förvaltningen kvalitetssäkrar genom samarbete med
Anhörigcentrum. Att arbeta som anhörig och vara anställd är en målgrupp
som i flera kommuner glömts bort. Förvaltningen har haft ett framgångsrikt
projekt som nu har etablerats. Fler kommuner är intresserade av konceptet.
- Förvaltningschef Sofia Persson informerar om "kick-off dagarna" för den
nya ledningsorganisation som ägde rum den 9–10 december 2015.
Förvaltningsledningen har fått en enorm respons från dessa dagar.
- Utvecklingsenheten inom Vård och omsorg kommer att föras över till
Förvaltningen för funktionshindrade. Det innebär att Vård och omsorg
kommer att beställa uppdrag från Förvaltningen för funktionshindrade.
- Funktionerna som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) kommer att föras över till
myndighetsutövningen under Programnämnd social välfärd.
Beslutsunderlag
Muntlig information
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 148 Verksamhetsplan med budget 2016
Ärendenummer: Nf 486/2015
Handläggare: Annelie Fridman, Stefan Kailing, Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Utifrån programplanerna och Övergripande strategier och budget (ÖSB)
ska driftnämnderna fastställa en verksamhetsplan med budget för
respektive område. I den ingår en arbetsplan, där det står hur förvaltningen
ska förbättra tjänster och service inom grunduppdraget som nämnden har
fått från Kommunfullmäktige via reglementet, samt bidra till de
kommunövergripande målen.
Verksamhetsplan med budget 2016 beskriver Nämnden för
funktionshindrades ambitioner och mål för verksamheten under året. I den
ingår de ekonomiska ramar som verksamheten har att förhålla sig till.
Verksamheten får en ram på 258 miljoner kronor. Utgående budgetram för
2015 är 560 miljoner kronor.
Ärendet har behandlats i samverkansgrupp med Kommunal, SACO, Vision
och Vårdförbundet den 27 november 2015 (Nf 33/2015).
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2016, daterad 2015-11-16
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Nämnden för funktionshindrade
fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Yrkanden
Lars-Eric Gustafson (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån
för egen i Kommunfullmäktige tidigare lagd budget för 2016.
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Ann-Kristin Spåls (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån
för egen budget för Nämnden för funktionshindrade 2016.
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till
förmån för egen i Programnämnd social välfärd tidigare lagd budget för
2016.
Emelie Jaxell (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Propositionsordning
Ordföranden Susanne Lindholm (KD) ställer proposition på förvaltningens
beslutsförslag samt yrkandena om avslag på detsamma och finner att
nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Ordföranden finner även att nämnden bifaller att Emelie Jaxell (M) får
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Nämnden för funktionshindrade
fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
3. Emelie Jaxell (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Joakim Lindgren (SD) deltar inte i beslutet. Emelie Jaxell (M), Marianne
Hamp (M) och Stig Westlén (M) deltar inte i beslutspunkterna 1–2.
Reservationer
Lars-Eric Gustafson (L), Ann-Kristin Spåls (MP) och Birgitta KarlssonFeldgrill (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive
yrkanden om avslag på förvaltningens förslag. Skriftlig reservation från (L)
biläggs protokollet.

§ 149 Omprövningskrav i budget 2016
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade får ett omprövningskrav på 0,5 % av
budgetramen 2016, dvs. 1,3 miljoner kronor, samt preliminärt ett
riktat omprövningskrav på 1,7 miljoner kronor för grupp- och
servicebostad. Nämnden kommer även att bära kostnaden för
socialnämndernas omprövningskrav på 2,2 miljoner kronor. Detta på grund
av socialnämndernas ansträngda ekonomi.
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Totalsumman för omprövningskravet uppgår preliminärt till 5,2 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 150 Information med anledning av suicidförsök i
verksamheten
Ärendenummer: Nf 372/2015
Handläggare: Sophia Greek
Ärendebeskrivning
Enhetschef Sophia Greek informerar nämnden med anledning av
suicidförsök i verksamheten.
Händelsen anmäldes enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO).
Av IVO:s beslut framgår att nämnden har fullgjort sin skyldighet att utreda
och anmäla. IVO bedömer att det inte finns några särskilda omständigheter
i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.
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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§ 151 Information från förtroendevalda som deltagit i
kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Nämnden för funktionshindrades sammanträde den 16
december 2015.

§ 152 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
- Ordföranden Susanne Lindholm (KD) informerar om att hon fr.o.m.
februari 2016 kommer att lämna flertalet av sina förtroendeuppdrag, dock
kommer hon att ha kvar sin plats i Kommunfullmäktige.
- Ordföranden önskar nämnden och förvaltningen god jul och gott nytt år.
Blommor överlämnas till förvaltningschef Sofia Persson och
nämndadministratör Robert Lindby. Nämndens förtroendevalda får en
julklapp från förvaltningens dagliga verksamhet.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 153 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 527/2015
Ärendebeskrivning
Nämnden får ge utskott, ledamot eller anställd i uppdrag att besluta på
nämndens vägnar i vissa ärenden, dvs. delegera beslutanderätten. Alla
beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till nämnden enligt
6 kap. 35 § kommunallagen (KL).
Vid dagens sammanträde anmäls delegationsbeslut i rekryteringsärenden
perioden 2015-11-01–2015-11-30.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut i rekryteringsärenden, 2015-11-01–2015-11-30

11

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 154 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll, daterat 2015-10-01 (Nf 33/2015)
Samverkansprotokoll, daterat 2015-11-02 (Nf 33/2015)
Samverkansprotokoll om förslag till budget 2016, daterade 2015-11-27 –
Kommunal, SACO och Vision (Nf 33/2015)
Hantering av intyg för 2015 års ersättning för förlorad inkomst på grund av
förtroendeuppdrag (Nf 526/2015)
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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