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Paragraf 29–45

Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 6 april 2017

Georg Barsom, ordförande

Richard Hedberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 april 2017.

§ 29 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Richard Hedberg (M), med Sara Ishak (M) som ersättare, utses att justera
dagens protokoll den 6 april 2017.

§ 30 Ändring av ärendelistan samt anmälan om övriga
frågor
Ärendebeskrivning
Ärende 9 "Information om sociala investeringar, Remake Örebro och
familjelyftet i Brickebacken (Ks 36/2017)" ändras från ett
informationsärende till två beslutsärenden:
– 9 (§ 37) "Social investering, Remake Örebro"
– 9 b (§ 38) "Social investering, Familjelyftet i Brickebacken".
Med dessa ändringar fastställs ärendelistan.

§ 31 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.
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§ 32 Patientsäkerhetsberättelse 2016
Ärendenummer: Nf 245/2017
Handläggare: Susanne Blom, Inga Blomstrand
Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Susanne Blom och medicinskt
ansvarig för rehabilitering (MAR) Inga Blomstrand presenterar
patientsäkerhetsberättelse för 2016. Övergripande målsättning inom
vårdgivaren Örebro kommun är att erbjuda en trygg och säker hälso- och
sjukvård och rehabilitering som bygger på den enskildes delaktighet.
Prioriterade målområden för patientsäkerhet 2016 var:
– Kvalitetssäkring av riktlinjer och rutiner i hälso- och sjukvården
– Kvalitetssäkring av den individuella hälso-, sjukvårds- och
rehabiliteringsprocessen
– Kvalitetssäkring av samverkan och informationsöverföring internt och
externt
– Kvalitetssäkring av det systematiska förbättringsarbetet och
säkerställande av den systematiska uppföljningen av hälso- och sjukvården
– Kvalitetssäkring av kompetens inom hälso- och sjukvård - legitimerad
personal samt utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2016
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 33 Ekonomisk månadsrapport februari 2017
Ärendenummer: Nf 163/2017
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Ekonom Lena Segerberg presenterar det ekonomiska utfallet efter februari
månad. Utfall jämförs mot periodiserad budget.
Förvaltningens budget omfattar 263 miljoner kronor (mnkr) i
kostnadsutrymme. Prognos har inte gjorts i februari eftersom budget
nyligen lagts. Samtliga verksamheter har en budget i balans. Förvaltningen
redovisar ett överskott för perioden med 3,7 mnkr.
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Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi februari 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 34 Ombudgetering från Barn- och
ungdomsverksamheten till Förvaltningsledning
Ärendenummer: Nf 592/2016
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Förslaget till ombudgetering innebär att rambudget till Barn- och
ungdomsverksamheten minskas med 1 miljon kronor från beslutad ram
2017. Detta för att verksamhetens överskott 2016 blev större än väntat och
det överskjutande beloppet behöver användas till omställningskostnader för
Grupp- och servicebostad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-07
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- 1 miljon kronor av rambudget flyttas från Barn- och
ungdomsverksamheten till redovisningsområde Förvaltningsledning för att
bidra till att täcka kostnader för personal i omställning och där behov av
extrabemanning kan vara nödvändig.
Yrkande
Lars-Eric Gustafson (L) och Terés Björndahl (SD) yrkar avslag på
förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden Georg Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till förvaltningens förslag respektive Lars-Eric
Gustafsons (L) och Terés Björndahls (SD) yrkande om avslag på
förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
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Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- 1 miljon kronor av rambudget flyttas från Barn- och
ungdomsverksamheten till redovisningsområde Förvaltningsledning för att
bidra till att täcka kostnader för personal i omställning och där behov av
extrabemanning kan vara nödvändig.
Sara Ishak (M), Richard Hedberg (M), Karin Qviberg (M), Ann-Kristin
Spåls (MP) och Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) deltar inte i beslutet.
Reservation
Lars-Eric Gustafson (L) och Terés Björndahl (SD) reserverar sig skriftligt
mot beslutet till förmån för yrkande om avslag på förvaltningens förslag.

§ 35 Ekonomisk redovisning av personlig assistans
Ärendenummer: Nf 225/2017
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade ger stöd och service enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En insats är personlig
assistans. Verksamheten finansieras via intäkter från Försäkringskassan
och Programnämnd social välfärd i enlighet med Försäkringskassans taxa.
Den ersättning som förvaltningen erhåller per utförd timme täcker inte
lönekostnaderna för personalen på grund av kommunens anställningsavtal.
Verksamheten redovisar därmed ett underskott varje år. För att
förvaltningen ska ha en budget i balans måste därmed andra verksamheter
redovisa överskott. Till följd av de effektiviseringskrav som kommunen
tvingats lägga på förvaltningarna anser Nämnden för funktionshindrade
och förvaltningschefen att det inte längre finns marginaler att omfördela
resurser mellan verksamheterna för att täcka underskottet inom personlig
assistans. Nämnden för funktionshindrade och förvaltningschefen anser att:
1) Den ekonomiska redovisningen inom personlig assistans inte ska
påverka Förvaltningen för funktionshindrades totala resultat.
Verksamheten redovisas som en intraprenad där över- eller underskott inte
påverkar kommande års resurstilldelning.
Alternativt:
2) Den ekonomiska redovisningen inom personlig assistans flyttas till
Programnämnd social välfärd. Ansvar för driften finns fortfarande inom
Förvaltningen för funktionshindrade.
I båda fallen flyttas över- eller underskottet till Programnämnd social
välfärd, och den totala kostnaden för både det externa och det kommunala
utförandet hamnar på samma redovisningsenhet.
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Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2017-02-07
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Skrivelsen, daterad 2017-02-07, antas och överlämnas till Programnämnd
social välfärd.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 36 Information om social investering, Neuropsykiatrisk
resurs och samverkan (Ks 73/2015)
Handläggare: Gunilla Andersson, Elisabet Fälling
Ärendebeskrivning
Enhetschefen med processansvar Gunilla Andersson är projektledare för en
pågående social investering, Neuropsykiatrisk resurs och samverkan.
Hon och specialpedagog Elisabet Fälling har inbjudits till nämnden för att
informera om nuläget i satsningen.
Satsningen påbörjades i september 2015 och pågår till september 2018.
Beslutsunderlag
Projektansökan NP-samverkan, daterad 2015-02-20
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 37 Social investering, Remake Örebro
Ärendenummer: Nf 267/2017
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Det finns människor i Örebro kommun som lever långt ifrån
arbetsmarknaden. Skälen kan vara många och olika. Det kan vara
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missbruk, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Arbetslösheten leder i
många fall till isolering och fördjupat utanförskap.
Örebro Stadsmission har undersökt alternativa modeller och föreslår en
satsning på en verksamhet anpassad till Örebros behov. Verksamheten är
en återbruksverksamhet med praktiska aktiviteter så som sömnad,
stickning/virkning och målning. Verksamheten bygger på att
överskottstextiler och prylar/möbler från en secondhand-verksamhet
används som grundmaterial och görs om för att kunna säljas i
verksamheten. Verksamheten i Örebro kommer att heta "Remake Örebro".
Modellen riktar sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, som
saknar nätverk och har svårt att av egen kraft ta sig in på arbetsmarknaden.
Kriterierna för att vara aktuell för verksamheten är:
– Drogfri
– 30–50 år
– Inte pågående arbetsmarknadsåtgärd, men långvarig frånvaro från
arbetsmarknaden
– Försörjning på annat sätt än eget arbete eller studier.
Förvaltningschef Sofia Persson lyfter idéprövningen vid dagens
nämndsammanträde för synpunkter och beslut att ställa sig bakom fortsatt
framskridande av ansökan.
Beslutsunderlag
Idéprövning, Remake Örebro, daterad 2017-01-17
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Nämnden ställer sig bakom idéprövningen till social investering och
godkänner framskrivande av ansökan.
Yrkande
Fisun Yavas (S) yrkar, med instämmande av Sara Ishak (M), bifall till
förvaltningens förslag med följande tillägg:
- Nämnden ska beredas möjlighet att inkomma med eventuella synpunkter
innan förslag till ansökan om social investering överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Proposition
Ordföranden Georg Barsom (KD) ställer förvaltningens förslag, med ovan
yrkade tillägg, under proposition och finner att nämnden beslutar enligt
tilläggsyrkandet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
1. Nämnden ställer sig bakom idéprövningen till social investering och
godkänner framskrivande av ansökan.
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2. Nämnden ska beredas möjlighet att inkomma med eventuella synpunkter
innan förslag till ansökan om social investering överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare hantering.

§ 38 Social investering, Familjelyftet i Brickebacken
Ärendenummer: Nf 267/2017
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Brickebacken är ett mångkulturellt område där det finns behov av att få
medborgarna att bli mer delaktiga i samhället. I denna satsning,
Familjelyftet i Brickebacken, är skolan den arena som är i fokus. I slutet av
2015 genomfördes ett studiebesök i Göteborgs stad för att ta del av dess
satsning, som drevs i området Bergssjön. Syftet med satsningen var att öka
närvaron, måluppfyllelsen samt att skapa en "bykänsla" i stadsdelen. På
flera sätt liknar Bergsjön Brickebacken, med tanke på socioekonomi och
invånare. En idé om att prova satsningen i Örebro kommun väcktes.
Skolan är en befintlig struktur och en naturlig mötesplats som möjliggör
för en trygg arena för förändringsarbete. Skolan kan också fungera som en
länk till andra stödinsatser så som socialtjänst, barn- och
ungdomspsykiatrin samt hälso- och sjukvård. Detta för med sig att adekvat
hjälp och stöd kan ges tidigare. Rätt stöd i rätt tid minskar behovet av
insatser totalt och blir därmed kostnadseffektivt och även mer etiskt
tilltalande. Familjelyftet lyfter inte bara eleven, utan hela familjen och
bidrar på så sätt till en mer varaktig förändring för alla inblandade.
Förvaltningschef Sofia Persson lyfter idéprövningen vid dagens
nämndsammanträde för synpunkter och beslut att ställa sig bakom fortsatt
framskridande av ansökan.
Beslutsunderlag
Idéprövning, Familjelyftet i Brickebacken, daterad 2017-02-13
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Nämnden ställer sig bakom idéprövningen till social investering och
godkänner framskrivande av ansökan.
Yrkande
Fisun Yavas (S) yrkar, med instämmande av Sara Ishak (M), bifall till
förvaltningens förslag med följande tillägg:
- Nämnden ska beredas möjlighet att inkomma med eventuella synpunkter
innan förslag till ansökan om social investering överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare hantering.
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Proposition
Ordföranden Georg Barsom (KD) ställer förvaltningens förslag, med ovan
yrkade tillägg, under proposition och finner att nämnden beslutar enligt
tilläggsyrkandet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
1. Nämnden ställer sig bakom idéprövningen till social investering och
godkänner framskrivande av ansökan.
2. Nämnden ska beredas möjlighet att inkomma med eventuella synpunkter
innan förslag till ansökan om social investering överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare hantering.

§ 39 Ekonomi i balans 2017 - information om åtgärder och
konsekvenser
Ärendenummer: Nf 192/2017
Handläggare: Åsa Tiderman, Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Nämnden kommer fortlöpande att få information om åtgärder för att nå en
ekonomi i balans och dess konsekvenser.
Verksamhetschef Åsa Tiderman och utvecklingschef Johanna Viberg
informerar om detta vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 40 Information om stödbehovsmätning och
resursfördelning
Ärendenummer: Nf 221/2017
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Handläggare: Elisabeth Nordin, Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Ekonomerna Elisabeth Nordin och Andreas Legnerot informerar om
stödbehovsmätning och resursfördelning.
Stödbehovsmätningarna påbörjades under hösten 2015 och var klara hösten
2016. Samtliga gruppbostäder har bedömts, 69 stycken, 412 personer.
– 36 procent får en högre bemanning jämfört med nuvarande bemanning
– 14 procent får samma bemanning jämfört med nuvarande bemanning
– 50 procent får en lägre bemanning jämfört med nuvarande bemanning.
Regler för ersättning ska tas fram och vara klara inför den 1 maj.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 41 Samråd om Vårt framtida Örebro - Förslag till
översiktsplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Nf 229/2017
Handläggare: Martina Bjerkenstam
Ärendebeskrivning
Översiktsplanen "Vårt framtida Örebro" är en planering för hela Örebro
kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya
vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska
skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i
framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för
att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även
för framtida generationer. Samrådstiden är den 1 februari–30 april 2017.
Beslutsunderlag
Samråd om Vårt framtida Örebro - Översiktsplan för Örebro kommun
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Yrkande
Ann-Kristin Spåls (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
tillägg:
- Nämnden ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till
översiktsplan innan samrådstidens utgång.
Proposition
Ordföranden Georg Barsom (KD) ställer förvaltningens förslag, med ovan
yrkade tillägg, under proposition och finner att nämnden beslutar enligt
tilläggsyrkandet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Nämnden ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget
till översiktsplan innan samrådstidens utgång.

§ 42 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
Ordföranden Georg Barsom (KD) säger att "Handboken för
anhörigkonsulenter" och rapporten "Vem hjälper dem som hjälper?" nu
finns för nämndens samtliga förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 43 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning
- Förvaltningschef Sofia Persson säger att förvaltningen liksom tidigare år
kommer att ha ett "sommarpaket" för sjuksköterskor. Sommarpaketet och
de ekonomiska förmånerna syftar till att underlätta för
verksamhetsansvariga att planera semesterperioden så att en god kvalitet
inom vården kan upprätthållas.
- Programnämnd social välfärd kommer den 6 april att besluta om "Lokaloch bostadsförsörjningsplan samt investeringsprogram". Nämnden för
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funktionshindrade kommer att informeras om planen vid nästa
sammanträde den 20 april.
- Kommunstyrelsen har beslutat om handlingsplanen "Hållbar arbetsmiljö
för kvinnor och män". Nämnden för funktionshindrade kommer att
informeras om planen vid nästa sammanträde den 20 april.
- I dag den 23 mars anordnas "Ångestloppet" för andra året i rad.
Ångestloppet anordnas av Fontänhuset i Örebro och är ett sätt att
uppmärksamma psykisk ohälsa.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 44 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 255/2017
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).
Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut, 2017-02-01-2017-02-28
Svar på överklagande, daterat 2017-03-08 (Nf 406/2015)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 45 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll, daterat 2017-02-02 (Nf 29/2017)
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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