Nf 228/2015

Protokoll

Nämnden för funktionshindrade
2015-05-21
Datum:
Klockan: 9.00–12.00
Dojan Norr, Ringgatan 32
Plats:
Närvarande ledamöter
Susanne Lindholm (KD)
Fisun Yavas (S)
Emelie Jaxell (M)
Pia Rehnberg (S)
Linus Haraldsson (S)
Bodil Svensson (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 (FP)
Tjänstgörande ersättare
Marie Georgson (S)
Jan-Eric Borneblad Norman (S)
Närvarande ersättare
Fredrik Norrström (KD)
Jessika Edetun Falk (C)
Andrej Wicklund (V)
Karin Qviberg (M)
Najib Zakhilwal (MP)
Jan-Eric Borneblad Norman (S)

t.o.m. § 66

för Lasse S Lorentzon (S)
för Fisun Yavas (S) fr.o.m. § 67
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Övriga
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Rikard Lund, områdeschef
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Lena Segerberg, ekonom
Anders Nylén, myndighetschef
Tove Ingelsten, arbetsterapeut
Malin Persson, kurator
Jörgen Klingborg, strateg
Niklas Camén, enhetschef

Paragraf 59–74

Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 28 maj 2015

Susanne Lindholm, ordförande

Lars-Eric Gustafson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 maj 2015.

§ 59 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Lars-Eric Gustafson (FP), med Stig Westlén (M) som ersättare, utses att
justera dagens protokoll den 28 maj 2015.

§ 60 Ändring av ärendelistan
Ärendebeskrivning
Ärendelistan fastställs utan tillägg.

§ 61 Beslut att ställa in nämndsammanträdet i augusti
2015
Ärendenummer: Nf 548/2014
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade fattade den 20 november 2014, § 127,
beslut om sammanträdestider för 2015.
Ordföranden föreslår att nämndsammanträdet den 13 augusti ställs in.
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Beslutsunderlag
Nämnden för funktionshindrades protokoll, 2014-11-20, § 127
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Nämndsammanträdet den 13 augusti ställs in.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 62 Reviderad driftbudget 2015
Ärendenummer: Nf 139/2015
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade beslutade den 16 april 2015 om
Verksamhetsplan med budget för 2015. Vid dagens sammanträde
presenterar förvaltningen ett förslag till budgetrevidering.
Fördelning av rambudget:
– Belopp för löneöversyn 2015 har fördelats där ökningarna skett. Endast
de verksamheterna med kostnadsram får del av lönekompensationen,
övriga verksamheter blir kompenserade via ersättning för utfört uppdrag.
Utökad rambudget:
– Verksamheten har fått kompensation för ökade OB-kostnader med
6,7 mkr (miljoner kronor) och för indexuppräkning av LSS Fritid med
22 tkr (tusen kronor). OB-kostnaderna är fördelade till de verksamheter
som har OB-kostnader och som har kostnadsram.
– Överförda resultat från 2014 har fördelats med 2 013 tkr till
Förvaltningsledning och med 2 594 tkr till Socialpsykiatrin. Dessutom har
lönekompensation för chefslöner tilldelats med 1 131 tkr. Tillskotten gör
att rambudgeten ökar till 597 498 tkr.
Beslutsunderlag
Budgetrevidering 2015-04-30
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Budgetrevidering 2015-04-30 fastställs.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
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- Enligt förvaltningens förslag.
Deltar inte i beslutet
Lars-Eric Gustafson (FP), Emelie Jaxell (M), Marianne Hamp (M), Stig
Westlén (M), Ann-Kristin Spåls (MP) och Birgitta Karlsson Feldgrill (V)
deltar inte i beslutet.

§ 63 Delårsrapport med prognos 1, 2015
Ärendenummer: Nf 288/2015
Handläggare: Lena Segerberg, Stefan Kailing
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade har sammanställt en delårsrapport
t.o.m. den 30 april och prognos 1, 2015. Utfall för de fyra första månaderna
är -183 mkr (miljoner kronor), vilket motsvarar 31 % av total budgetram.
Riktvärdet för perioden är 33 %. Verksamheten behöver ha ett överskott
första halvåret för att klara de extra lönekostnaderna under
semesterperioden.
Samtliga verksamheter har god ekonomi i delår 1, men förväntas få
kostnadsökningar under resterande månader. Prognosen för helår 2015
visar på ett noll-resultat. Intraprenaden Socialpsykiatrin visar ett överskott
med 3,7 mkr medan övrig verksamhet visar ett underskott med -3,7 mkr,
vilket motsvarar 1 % av budgetramen.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1, 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Nämnden för funktionshindrade fastställer delårsrapporten med prognos
1 för 2015.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
Deltar inte i beslutet
Lars-Eric Gustafson (FP), Emelie Jaxell (M), Marianne Hamp (M), Stig
Westlén (M), Ann-Kristin Spåls (MP), Joakim Lindgren (SD) och Birgitta
Karlsson Feldgrill (V) deltar inte i beslutet.
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§ 64 Prestationsbaserade medel för psykisk ohälsa
Handläggare: Rikard Lund, Jörgen Klingborg
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade 2012 om en handlingsplan (PRIO-plan) för riktade
insatser inom området psykisk ohälsa. Målsättningarna är att skapa en
jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god
kvalitet, tillgång till arbete och sysselsättning samt möjlighet till
delaktighet och inflytande.
Programnämnd social välfärd beslutade den 9 april 2015 (Sov 127/2015)
att fördela 1,5 miljoner kronor av prestationsmedel till insatser inom
Förvaltningen för funktionshindrade, Socialpsykiatrin.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 65 Stadsrevisionens granskning av nämndernas interna
kontroll 2014
Ärendenummer: Nf 305/2015
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har med biträde av KPMG genomfört en
granskning av kommunens arbete med intern kontroll.
Intern kontroll är en process genom vilken kommunens styrelse och
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att
kommunens mål uppnås inom följande områden:
– Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
– Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
– Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheterna
bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i
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övrigt tillfredsställande sätt.
Senast den 31 augusti 2015 önskar Stadsrevisionen svar på vad som
framkommer i revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport, daterad 2015-03-31
Missiv, daterat 2015-04-14
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 66 Medarbetarundersökning 2015 – resultatredovisning
Ärendenummer: Nf 307/2015
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har under flera år genomfört medarbetarenkäter bland sina
anställda. Årets enkät genomfördes i mars månad. Syftet med
medarbetarenkäten är att ge en nulägesbild av respektive arbetsplats
situation som ger ett underlag för utveckling på arbetsplatserna och därmed
i kommunen, både som arbetsgivare och servicegivare. I enkäten mäts ett
index för hållbart medarbetarengagemang som ger möjlighet till jämförelse
med andra kommuner.
Svarsfrekvensen för Förvaltningen för funktionshindrade uppgick till 74 %
jämfört med 79 % för kommunen totalt.
Beslutsunderlag
Resultatrapport för Förvaltningen för funktionshindrade
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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§ 67 Information från förtroendevalda som deltagit i kurser
och konferenser
Ärendebeskrivning
– Jessika Edetun Falk (C) och Linus Haraldsson (S) har deltagit i
melodifestivalen för funktionshindrade i Stockholm. Bakgrunden till
festivalen, som i år hölls för femte gången, var ett önskemål från individer
med funktionsvariationer att ha en egen melodifestival där
funktionsvariationer inte är ett hinder utan att alla kan om rätt
förutsättningar ges.
– Jessika Edetun Falk (C) och Bodil Svenson (S) har deltagit i en dag med
SV Kulturcollege. Såväl representanter från politiska partier,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fanns på plats. Partierna var
eniga om att personer med funktionsnedsättning har samma rättigheter att
få arbete eller utbildning. Partierna ansåg också att kommunen och
landstinget bör ta ett större ansvar för att försöka få till praktikplatser samt
eventuellt arbete. I dag är det den privata sektorn, som har flesta antalet
anställda med funktionsnedsättning. 13 000 personer har i nuläget
lönebidrag/trygghetsanställningar i Örebro.
– Jessika Edetun Falk (C) har deltagit i Hjärnkolls manifestation i Örebro
den 5 maj med temat: Våga prata om psykisk ohälsa.
– Emelie Jaxell (M) har deltagit ett seminarium vid SV Kulturcollege om
arbete och funktionsnedsättning. Seminariet ville inspirera arbetsgivare till
att ge alla människor en chans till anställning. Flera privata arbetsgivare
informerade om sitt arbete med dessa frågor.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 68 Information om sociala investeringar
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Sociala investeringar ger en möjlighet att arbeta med förebyggande insatser
där fokus är på långsiktiga effekter för att minska utanförskap. Sociala
investeringar ska:
– vara samverkande mellan olika aktörer
– vara utvecklande och nytänkande
– vara uppföljningsbara, dvs. möjliga att beräkna, värdera och mäta
– leda till minskade resursbehov i framtiden
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– inte vara ett allmänt ramtillskott.
Pågående och planerade satsningar inom Förvaltningen för
funktionshindrade är:
– Tvärkompetensteamet (pågående)
– Specialpedagogisk kompetensutveckling (start hösten 2015)
– NP-samverkan (start hösten 2015). Satsningen grundar sig i behovet av
samordnade insatser för personer med neuropsykiatrisk problematik.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 69 Förvaltningens information
Handläggare: Tove Ingelsten, Malin Persson
Ärendebeskrivning
Tvärkompetensteamet Oxhagen är ett treårigt socialt investeringsprojekt
med början i februari 2015. Fokus ligger på barn 0–9 år och deras familjer.
Syftet är att motverka socialt och ekonomiskt utanförskap.
Utmaningar i siffror ser ut enligt följande:
– Vård och behandlingsinsatser för ungdomar 13–18 år
Oxhagen: 48,8 tkr (tusen kronor)/år
Genomsnittet Örebro: 15,9 tkr/år
– Barnfamiljer som uppbar försörjningsstöd 2013
Oxhagen: 12,9 %
Genomsnittet Örebro: 4,3 %
– Vuxna inskrivna på Arbetsförmedlingen 2014
Oxhagen: 19 %
Genomsnittet Örebro: 7,2 %
– Kortare utbildning än 9 år 2012
Oxhagen: 16.4 % av de vuxna
Genomsnittet Örebro: 3,9 % av de vuxna
Mål för teamet är att familjer har en positiv inställning till samhällets stöd,
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att barns annalkande svårigheter och behov upptäcks tidigt, att lämpliga
insatser sätts in, att stöd finns nära och tillgängligt för familjer med barn
0–9 år, att föräldrar får adekvat stöd till utbildning och sysselsättning, att
teamet är ett komplement till ordinarie verksamheter, att teamet har
utvecklat nya metoder och arbetssätt i samverkan med andra verksamheter.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 70 Information om kvalitetsledningssystem
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Utvecklingschef Johanna Viberg informerar om förvaltningens
kvalitetsledningssystem. Ett kvalitetsledningssystem syftar till att säkra och
utveckla kvaliteten i verksamheten för att ge stöd och service av god
kvalitet – på lika villkor. Innehållet ska stödja förvaltningen i att göra ett
bra arbete genom att berätta vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Det
ska vara lätt att göra rätt i den vård och det stöd vi utför.
Kvalitetsbyrån är förvaltningens ledningssystem för kvalitet. Innehållet blir
dock allt mer omfattande och på så vis även svårhanterat och svårsökt. I
förvaltningens kommande IT-systemstöd vägleds man genom att i
processen/utförandet hänvisas direkt till kopplade rutiner och riktlinjer.
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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§ 71 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
– Ordföranden Susanne Lindholm (KD) informerar om att nämnden
kommer att avsätta en heldag i samband med september månads
nämndsammanträde, alternativt en halvdag vid annat tillfälle.
– I september kommer nämnden att få information om Kostnad per brukare
(KPB).
– De cyklar som nämnden köpt in kommer att provåkas efter
nämndsammanträdet i juni.
– Per-Anders Öhrn har inbjudits till nämndsammanträdet i juni för att
informera om tillgänglighetsarbetet.
– Ett möte har hållits för att öka samarbetet mellan Förvaltningen för
funktionshindrade och Polismyndigheten i Örebro län.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 72 Inkommet klagomål till Inspektionen för vård och
omsorg (dnr 8.2-7481/2015)
Ärendenummer: Nf 233/2015
Handläggare: Rikard Lund
Ärendebeskrivning
Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har det den 3 mars 2015
inkommit ett klagomål från anhörig avseende missförhållande för en
person vid ett stödboende inom Förvaltningen för funktionshindrade.
IVO har begärt och fått yttrande och handlingar i ärendet.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:

10

- Enligt förvaltningens förslag.

§ 73 Anmälan av delegationsbeslut under april 2015
Ärendenummer: Nf 304/2015
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).
Delegationsförteckningen för nämnden reviderades senast den 15 januari
2015.
Inför nämndens sammanträde den 21 maj 2015 redovisar förvaltningen
beslut som fattats med stöd av delegation under april 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 74 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll, daterat 2015-03-05 (Nf 33/2015)
Samverkansprotokoll, daterat 2015-04-09 (Nf 33/2015)
Turidgruppens minnesanteckningar den 21 april 2015 (Nf 103/2015)
Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) i Örebro kommun
(Ks 501/2015)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
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- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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