Nf 48/2017

Protokoll

Nämnden för funktionshindrade
2017-12-15
Datum:
Klockan: 9.00–11.45 (ajournering § 152, 10.40–10.45)
Dojan Vänster, Ringgatan 32, vån. 3
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Pia Delin (L)
Tjänstgörande ersättare
Jessika Edetun Falk (C)
Anders Karlsson (S)

Ersätter Jan-Eric Borneblad Norman (S)
Ersätter Dennis Jensen (S)

Närvarande ersättare
Fredrik Norrström (KD)
Andrej Wicklund (V)
Karin Qviberg (M)
Roland Almqvist (MP)
Henrik Johansson (L)
Monica Medberg (SD)
Övriga
Johanna Viberg
Robert Lindby
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tf. förvaltningschef
nämndadministratör
verksamhetschef
verksamhetschef
ekonom
enhetschef med processansvar
personalföreträdare
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Paragraf 143–158

Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 22 december 2017

Georg Barsom, ordförande

Stig Westlén, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 december
2017.

§ 143 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Stig Westlén (M), med Richard Hedberg (M) som ersättare, utses att
justera dagens protokoll den 22 december 2017.

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

§ 145 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan om jäv.

§ 146 Beslut att ställa in nämndsammanträdet i januari
2018
Ärendenummer: Nf 497/2017
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade fattade den 19 oktober 2017, § 111, beslut
om sammanträdestider för 2018.
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Ordföranden Georg Barsom (KD) föreslår att nämndsammanträdet den
18 januari ställs in.
Beslutsunderlag
Nämnden för funktionshindrades protokoll, 2017-10-19, § 111
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Nämndsammanträdet den 18 januari 2018 ställs in.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 147 Månadsrapport november 2017
Ärendenummer: Nf 163/2017
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning
Ekonom Amanda Appel presenterar det ekonomiska utfallet efter
november månad. Utfall jämförs mot periodiserad budget. Förvaltningens
budget omfattar 270,4 miljoner kronor (mnkr) i kostnadsutrymme.
Förvaltningen redovisar ett överskott för perioden med 10,2 mnkr.
Prognosen visar ett överskott på 8 mnkr. Prognostiserat resultat exklusive
intraprenad visar ett överskott på 1,7 mnkr.
Förändring i prognos jämfört med föregående månad visar på ett högre
totalt överskott än tidigare. Detta då Grupp- och servicebostad fortsätter att
minska sitt underskott samtidigt som förvaltningsgemensamt ökar tidigare
överskott.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi november 2017
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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§ 148 Ekonomi i balans 2017 - information om åtgärder
och konsekvenser
Ärendenummer: Nf 192/2017
Handläggare: Daniel Johansson
Ärendebeskrivning
Nämnden kommer fortlöpande att hållas informerad om åtgärder för att nå
en ekonomi i balans och deras konsekvenser.
Vid dagens sammanträde informerar enhetschefen med processansvar
Daniel Johansson om insatsen Daglig verksamhet.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 149 Attestförteckning 2018
Ärendenummer: Nf 565/2017
Handläggare: Amanda Appel, David Andersson-Jit
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade föreslås att i enlighet med kommunens
attestreglemente utse attestanter. Förvaltningen föreslår attestanter enligt
"Attestförteckning 2018".
Attesteringen omfattar:
– Leverantörsfakturor och andra externa utbetalningar
– Utställande av kundfakturor, hyror, avgifter m.m.
– Interna fakturor
– Bokföringsorder
– Beställningar i anskaffningsportal.
Förvaltningen svarar för att förteckningen löpande hålls aktuell under året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-08, med bifogad attestförteckning
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Attestförteckning 2018 enligt förvaltningens förslag godkänns.
2. Förvaltningschef 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 (Johanna Viberg tf.) och ekonom Amanda
Appel som ersättare.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 150 Tillsynsrapport 2017
Ärendenummer: Nf 537/2016
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade ansvarar för den interna kontrollen av sina
verksamhetsområden och ska årligen fastställa en tillsynsplan. Syftet är att
planen ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom förvaltningen.
Uppföljning av internkontrollen görs i en tillsynsrapport.
Tillsynen 2017 har avsett rutin för insatser kring våldsutsatthet, rutin för att
följa upp servicemottagarens genomförandeplaner, rutin för fakturering av
arbete utfört av insatsen daglig verksamhet samt om den kollegiala
överenskommelsen om bemötande utifrån handlingsplan mot kränkning
och mobbning följs.
Ärendet togs upp för beredning i nämnden den 16 november 2017.
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2017, daterad 2017-11-08
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Förvaltningen ger alla enhetschefer möjlighet till utbildning och
genomgång av rutin för insatser kring våldsutsatthet för att stärkas inför
samtal med medarbetare.
2 a). Lokala rutiner kontrolleras genom egenkontroll.
2 b). Den lokala rutinen efterlevs genom att ingå i samtliga verksamheters
enhetsplan för 2018.
5

2 c). Kollegial granskning av genomförandeplanerna fortsätter.
2 d). Förvaltningen sprider befintliga stödmaterial inom verksamheterna.
2 e). Samarbetsgruppen för social dokumentation på intranätet sprider
information till chefer och medarbetare.
2 f). Treserva ses över inför systemuppdateringen, liksom befintlig
stödmaterial.
2 g). Enhetschef ansvarar för att förutsättningar för dokumentation finns i
respektive verksamhet.
3 a). Förvaltningen tar fram skriftlig rutin för kundfakturering.
3 b). Rutinen, tillsammans med mall för fakturaunderlag, placeras
lämpligen i enhetens vikariepärm så den uppmärksammas även av tillfällig
personal.
3 c). Kontroll av att fakturerade intäkter redovisas på respektive enhet och
bör ske av den person som gjort fakturaunderlaget.
4 a). Uppföljning av den kollegiala överenskommelsen bör tas med i
enhetsplan för 2018.
4 b). I enhetsplan ska direktiv finnas om hur arbetet med uppföljning av
överenskommelsen och med de fördjupningar och spelregler som tillhör
överenskommelsen ska ske.
Yrkande
Ann-Kristin Spåls (MP) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till "Förvaltningen
säkerställer att enhetscheferna har utbildning och kunskap kring rutinerna
för insatser kring våldsutsatthet för medarbetare".
Proposition
Ordföranden Georg Barsom (KD) finner att det finns två förslag till
beslutspunkt 1, det vill säga bifall till förvaltningens förslag respektive
Ann-Kristin Spåls (MP) yrkande om att beslutspunkt 1 ändras till
"Förvaltningen säkerställer att enhetscheferna har utbildning och kunskap
kring rutinerna för insatser kring våldsutsatthet för medarbetare".
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Ann-Kristin Spåls (MP) yrkande.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till
beslutspunkterna 2 a–4 b, det vill säga förvaltningens förslag, och att
nämnden beslutar enligt detta.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
1. Förvaltningen säkerställer att enhetscheferna har utbildning och kunskap
kring rutinerna för insatser kring våldsutsatthet för medarbetare.
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2 a). Lokala rutiner kontrolleras genom egenkontroll.
2 b). Den lokala rutinen efterlevs genom att ingå i samtliga verksamheters
enhetsplan för 2018.
2 c). Kollegial granskning av genomförandeplanerna fortsätter.
2 d). Förvaltningen sprider befintliga stödmaterial inom verksamheterna.
2 e). Samarbetsgruppen för social dokumentation på intranätet sprider
information till chefer och medarbetare.
2 f). Treserva ses över inför systemuppdateringen, liksom befintlig
stödmaterial.
2 g). Enhetschef ansvarar för att förutsättningar för dokumentation finns i
respektive verksamhet.
3 a). Förvaltningen tar fram skriftlig rutin för kundfakturering.
3 b). Rutinen, tillsammans med mall för fakturaunderlag, placeras
lämpligen i enhetens vikariepärm så den uppmärksammas även av tillfällig
personal.
3 c). Kontroll av att fakturerade intäkter redovisas på respektive enhet och
bör ske av den person som gjort fakturaunderlaget.
4 a). Uppföljning av den kollegiala överenskommelsen bör tas med i
enhetsplan för 2018.
4 b). I enhetsplan ska direktiv finnas om hur arbetet med uppföljning av
överenskommelsen och med de fördjupningar och spelregler som tillhör
överenskommelsen ska ske.

§ 151 Tillsynsplan 2018
Ärendenummer: Nf 499/2017
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade ansvarar för den interna kontrollen av sina
verksamhetsområden och ska årligen fastställa en tillsynsplan. Syftet är att
planen ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom förvaltningen.
Ärendet togs upp för beredning i nämnden den 16 november 2017.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan, daterad 2018-11-08
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Nämnden ska under 2018 granska:
1. Fungerar rutinen för riskanalys på individnivå?
2. Fungerar rutinen för orosanmälan gällande barn?
3. Fungerar rutinen för systematiskt arbetsmiljöarbete?
4. Följs rutinen kring avstämning av hushållskassorna?
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 152 Verksamhetsplan med budget 2018
Ärendenummer: Nf 498/2017
Handläggare: Amanda Appel, Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns årliga plan är "Övergripande strategier och budget"
(ÖSB), som antas av Kommunfullmäktige. Utifrån den fastställer
programnämnderna programplaner. Programplanerna innehåller också en
resursfördelning till driftsnämnderna.
Utifrån programplanerna och ÖSB fastställer driftsnämnderna för
respektive område en verksamhetsplan med budget. Den ska beskriva vad
förvaltningen förväntas göra för att förbättra tjänster och service och bidra
till de kommunövergripande målen.
Nämnden för funktionshindrades totala ram för 2018 är 271,8 miljoner
kronor (mnkr), vilket är en ökning med 1,0 mnkr.
Nämnden fick information om ärendet vid sammanträdet den 16 november
2017. MBL-förhandling ägde rum den 7 december 2017 (Nf 522/2017).
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2018, daterad 2017-11-27
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Verksamhetsplan med budget 2018 fastställs.
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2. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Yrkande
Sara Ishak (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Moderaternas eget förslag till budget.
Ann-Kristin Spåls (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån
för Miljöpartiets eget förslag till budget.
Pia Delin (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Liberalernas eget förslag till budget.
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till
förmån för Vänsterpartiets eget förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Sverigedemokraternas eget förslag till budget.
Georg Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att
förvaltningen ges i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i
balans 2018.
Sara Ishak (M) yrkar bifall till Georg Barsoms (KD) tilläggsyrkande om att
förvaltningen ges i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i
balans 2018.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig 5 minuter för överläggning.
Proposition
Ordföranden Georg Barsom (KD) finner att det finns sex förslag till
beslutspunkterna 1–2, det vill säga bifall till förvaltningens förslag
respektive Sara Ishaks (M), Ann-Kristin Spåls (MP), Pia
Delins (L), Birgitta Karlsson-Feldgrills (V) och David Larssons (SD)
yrkande om avslag på förvaltningens förslag till förmån för respektive
partis eget budgetförslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Georg Barsoms (KD) m.fl. tilläggsyrkande om
att förvaltningen ges i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en
ekonomi i balans 2018 under proposition och finner att nämnden beslutar
att bifalla tilläggsyrkandet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2018 fastställs.
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2. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en
ekonomi i balans 2018.
Reservation
Sara Ishak (M), Richard Hedberg (M) och Stig Westlén (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkterna 1–2 till förmån för Moderaternas eget
förslag till budget.
Ann-Kristin Spåls (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkterna 1–2
till förmån för Miljöpartiets eget förslag till budget.
Pia Delin (L) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkterna 1–2 till förmån
för Liberalernas eget förslag till budget.
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkterna 1–2 till förmån för Vänsterpartiets eget förslag till
budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkterna 1–2 till
förmån för Sverigedemokraternas eget förslag till budget.

§ 153 Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet
Ärendenummer: Nf 590/2017
Handläggare: Rikard Lund
Ärendebeskrivning
Systematiskt arbetsmiljöarbete är en metod för att arbeta med arbetsmiljö
och hälsa i vardagen och något kommunen ska arbeta med enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och kommunens egna arbetsmiljöriktlinjer.
Det innebär att arbetsgivaren regelbundet undersöker, genomför och följer
upp verksamheten utifrån tydliga rutiner och metoder.
Syftet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall och uppnå en
tillfredsställande arbetsmiljö.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation
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.

§ 154 Information från förtroendevalda som deltagit i
verksamhetsbesök, kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Pia Delin (L), Birgitta Karlsson-Feldgrill (V), Anders Karlsson (S) och
Marie Georgson (S) har besökt Daglig verksamhet vid Ribbingsgatan.
Därefter besöktes 4 olika anpassade dagliga verksamheter; två personer till
varje verksamhet. Helhetsintrycket var mycket bra.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 155 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
- Ordföranden Georg Barsom (KD) säger att gruppindelningen för
kontaktpolitiker kommer att kvarstå oförändrad till nästa mandatperiod.
Det blir ingen ändring i samband med årsskiftet som tidigare aviserats.
- Vidare säger ordföranden att han den 16 november var inbjuden till
Kommunala tillgänglighetsrådet och den 17 november till ledarforum för
chefer i Förvaltningen för funktionshindrade. På dagordningen för
ledarforum stod Verksamhetsplan med budget 2018.
- Ordföranden informerar också om revisionens årliga granskningsträff
med presidiet som ägde rum den 21 november. Det skriftliga svaret till
revisionen anmäldes som handling vid novembersammanträdet.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 156 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning
- Tf. förvaltningschef Johanna Viberg säger att Förvaltningen för
funktionshindrade är bäst i idétoppen, som handlar om att lämna in
kreativa och innovativa idéer till Idéslussen.
- Vidare säger Johanna Viberg att förvaltningen är delaktig i flera sociala
investeringar, däribland "Team Oxhagen", som ger stöd till familjer med
barn, 0–9 år, som bor i Oxhagen. Kommunstyrelsen har beslutat om
implementering i ordinarie verksamhet.
- Årets julfest för servicemottagare hölls under två dagar och blev ett
uppskattat och lyckat arrangemang.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 157 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 573/2017
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, 2017-11-01–2017-11-30
Beslut av nämndens ordförande om fördelning av medel ur
planeringsreserven till julfest, daterat 2017-11-21 (Nf 592/2016)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 158 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 562/2017
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad
2017–2019, daterad 2017-10-10 (Ks 689/2016)
Vårt framtida Örebro – Digital utställning av Översiktsplan för Örebro
kommun (Sam 821/2017)
Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning", 2017-10-31 (Vux 364/2012)
Samverkansprotokoll, daterat 2017-11-09 (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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