Nf 301/2015

Protokoll

Nämnden för funktionshindrade
2015-09-17
Datum:
Klockan: 9.00–12.00
Lilla Hotellet, Drottninggatan 60
Plats:
Närvarande ledamöter
Susanne Lindholm (KD)
Fisun Yavas (S)
Emelie Jaxell (M)
Lasse S Lorentzon (S)
Pia Rehnberg (S)
Bodil Svensson (S)
Shahroz Wanli (S)
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V)
Marianne Hamp (M)
Ann-Kristin Spåls (MP)
Lars-Eric Gustafson (FP)

§§ 94–104

§§ 97–104

Tjänstgörande ersättare
Marie Georgson (S)
David Larsson (SD)
Jan-Eric Borneblad Norman (S)
Fredrik Norrström (KD)
Jessika Edetun Falk (C)
Pia Delin Stadig (FP)
Närvarande ersättare
Karin Qviberg (M)

för Linus Haraldsson (S)
för Joakim Lindgren (SD)
för Shahroz Wanli (S) §§ 89–93
för Ann-Kristin Spåls (MP) §§ 89–96
för Ingvar Ernstson (C)
för Stig Westlén (M)

§§ 95–104

Övriga
Sofia Persson, förvaltningschef
Robert Lindby, nämndadministratör
Johanna Viberg, utvecklingschef
Rikard Lund, verksamhetschef
Helena Lundell, verksamhetschef
Åsa Tiderman, verksamhetschef
Sonya Cansu, enhetschef
Lena Segerberg, ekonom
Annelie Fridman, årsprocessledare
Stefan Kailing, årsprocessledare
Leif Johannesson, MAS och SAS
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Maria Österberg, enhetschef
Lars Bolinder, ledsagare
John Dunnett, pedagogisk verksamhetsutveckl.
Paragraf 89–104

Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 24 september 2015

Susanne Lindholm, ordförande

Birgitta Karlsson-Feldgrill, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 september
2015.

§ 89 Inledning av sammanträdet
Ärendebeskrivning
Ordföranden Susanne Lindholm (KD) inleder sammanträdet med att hälsa
alla välkomna efter sommaruppehållet.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 90 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V), med David Larsson (SD) som ersättare,
utses att justera dagens protokoll den 24 september 2015.
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§ 91 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordningen godkänns utan ändringar.

§ 92 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 93 Ny sammanträdestid för nämnden i december 2015
Ärendenummer: Nf 548/2014
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade fattade den 20 november 2014, § 127,
beslut om sammanträdestider för 2015. Sammanträdestiden den
10 december 2015 har diskuterats i nämndens presidium. Förslaget är att
sammanträdet ska börja kl. 13.00 i stället för kl. 9.00.
Beslutsunderlag
Nämnden för funktionshindrades protokoll, 2014-11-20, § 127
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Nämndsammanträdet den 10 december 2015 ska börja kl. 13.00.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 94 Förbättringsarbete kopplat till lex Sarah-rapportering
Handläggare: Sonya Cansu, Maria Österberg, Lars Bolinder
Ärendebeskrivning
Lex Sarah omfattar de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar vissa
skyldigheter för anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller
missförhållanden och risker för missförhållanden. År 2012 trädde nya och
utökade bestämmelser om lex Sarah i kraft.
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Förvaltningen för funktionshindrade ser lex Sarah-rapportering som ett
viktigt stöd för att förbättra verksamheten. Förvaltningen har satsat på
internutbildningar och cheferna har skapat tid för personalen att arbeta med
dokumentation. Ett resultat som märks är minskad sjukfrånvaro.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 95 Delårsrapport med prognos 2, 2015
Ärendenummer: Nf 408/2015
Handläggare: Lena Segerberg, Annelie Fridman, Stefan Kailing
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade har sammanställt en delårsrapport
t.o.m. den 31 augusti och prognos 2 för 2015.
Utfall för perioden motsvarar riktvärdet på 67 procent.
Verksamheten är personalintensiv året runt. Detta medför högre kostnader
under sommarmånaderna på grund av semestervikarier. Resultatet blir att
ett mindre överskott i delår 2 ökar till ett betydande överskott på helår. I
detta fall går överskottet från 1,4 miljoner kronor till 11,7 miljoner kronor.
Av detta är 4,3 miljoner kronor tillfälliga medel, vilka avser moms med
2,8 miljoner kronor samt OB-kompensation med 1,5 miljoner kronor.
Dessa medel ska återbetalas till Programnämnd social välfärd senast i
budget 2016. Det faktiska överskottet blir då 7,4 miljoner kronor, varav
4,6 miljoner kronor är överfört resultat från 2014 och 1,5 miljoner kronor
är nämndens outnyttjade planeringsreserv. Detta ger ett överskott i driften
på 1,3 miljoner kronor. Överskottet finns inom Socialpsykiatrin medan
övriga verksamheter beräknas redovisa ett underskott på 200 000 kronor.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 2, 2015, daterad 2015-09-16
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Nämnden för funktionshindrade antar delårsrapport med prognos 2,
2015.
2. Delårsrapport med prognos 2 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för vidare hantering.
Yrkanden
Emelie Jaxell (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Lars-Eric Gustafson (FP) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
David Larsson (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
1. Nämnden för funktionshindrade antar delårsrapport med prognos 2,
2015.
2. Delårsrapport med prognos 2 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för vidare hantering.
3. Emelie Jaxell (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Lars-Eric Gustafson (FP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
5. Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) får lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
6. David Larsson (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Deltar inte i beslutet
Emelie Jaxell (M), Marianne Hamp (M), Lars-Eric Gustafson (FP), Pia
Delin Stadig (FP), Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) och David Larsson (SD)
deltar inte i beslutet vad gäller beslutspunkterna 1 och 2.

§ 96 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning
– Helena Lundell, nytillträdd verksamhetschef, presenterar sig för
nämnden. Hon är en av tre verksamhetschefer i den nya
ledningsorganisationen.
– Leif Johannesson, nytillträdd medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
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och socialt ansvarig samordnare (SAS), presenterar sig för nämnden.
Tjänsten sorterar under Utvecklingsenheten.
– John Dunnett, pedagogisk verksamhetsutvecklare, informerar om hur
Förvaltningen för funktionshindrade arbetar med hälsofrämjande insatser.
Nyckelbegrepp är Kost – Motion – Stimulans. Det är viktigt med struktur
och god kommunikation, både för personalen och dem förvaltningen är till
för.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 97 Kostnad per brukare (KBP) – utfall 2014
Ärendenummer: Nf 435/2015
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för kostnadsberäkning av olika
insatser inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning. KPB bygger på avidentifierade individdata som
sammanställs och utgör grunden för uppföljning ur olika perspektiv. KPB
bidrar till en enhetlig och gemensam standard för beräkningarna och
möjliggör jämförelser kommuner emellan.
Resultatet visar att insatserna personlig assistans och bostad med särskild
service har ökade kostnader. Insatsen korttidsvistelse och korttidstillsyn
ligger kvar på samma kostnadsnivå som utfallet 2013.
Insatsen daglig verksamhet ligger däremot på en betydligt lägre
kostnadsnivå än utfallet 2013. Insatsen minskade volymmässigt mellan
2013 och 2014, men även en förbättrad produktivitet inom insatsen har
betydelse för detta. I dagsläget har volymen ökat och förväntas ge en högre
kostnadsbild då resultatet för 2015 redovisas.
Beslutsunderlag
Powerpoint: Kostnad per brukare
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 98 Information om ny resursfördelningsmodell
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
I det nya reglementet tydliggörs programnämndens styrande roll.
Programnämnden ska ansvara för resursfördelning och avsedda effekter.
Som ett led i detta har programnämnden beslutat om utveckling av en
resursfördelningsmodell för bostad med särskild service. Syftet är att skapa
en tydligare styrning och ett bättre resursutnyttjande. Ett mål är också att
utveckla modellen till en värdebaserad ersättningsmodell inom bostad med
särskild service. (En värdebaserad modell innebär att utförare premieras
efter att kvalitetsmål uppnås).
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 99 Information från förtroendevalda som deltagit i kurser
och konferenser
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Nämnden för funktionshindrades sammanträde den 17
september 2015.
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§ 100 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
Ordföranden Susanne Lindholm (KD) informerar om
– Tillsynsplan med riskanalys för 2016 års internkontroll kommer att tas
upp vid nästa presidiemöte den 24 september 2015
– I samband med höstfesten för servicemottagare den 9 oktober 2015
arrangeras en melodifestival i Regnbågen, Brunnsparken. Nämndens
förtroendevalda är välkomna att delta i minglet som börjar kl. 16.00
– Systemet med kontaktpolitiker för olika verksamhetsområden kommer
att återupptas. En lista på områden kommer att skickas till nämndens
förtroendevalda via e-post
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 101 Information om klagomålsärende
Ärendenummer: Nf 359/2015
Handläggare: Sofia Persson, Rikard Lund
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Sofia Persson och verksamhetschef Rikard Lund
informerar om ett klagomålsärende.
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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§ 102 Anmälan av delegationsbeslut – utdelning av
stiftelsemedel från Gottfrid Ericssons donationsfond och
Makarna Israelssons astmafond 2015
Ärendenummer: Nf 249/2015
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut avseende utdelning av stiftelsemedel från Gottfrid
Ericssons donationsfond och Makarna Israelssons astmafond anmäls till
nämnden. År 2015 har följande belopp utdelats:
– Gottfrid Ericssons donationsfond: 250 500 kronor
– Makarna Israelssons astmafond: 8 500 kronor.
Beslutsunderlag
2015 – Gottfrid Ericssons donationsfond
2015 – Makarna Israelssons astmafond
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut gällande utdelning av stiftelsemedel läggs
till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 103 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 423/2015
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.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut i rekryteringsärenden
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), daterat 2015-09-07
(Nf 382/2015)
Förslag till beslut
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Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 104 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 409/2015
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll, daterat 2015-06-04 (Nf 33/2015)
Samverkansprotokoll, daterat, 2015-08-20 (Nf 33/2015)
Brev adresserat till Nämnden för funktionshindrade, ordf. Susanne
Lindholm, daterat 2015-08-25 (Nf 406/2015)
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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