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Mats Andersson (M)
Henrik Johansson (L)
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Johanna Viberg
Robert Lindby
Åsa Tiderman
Rikard Lund
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Per Lindqvist
Göran Andersson
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förvaltningschef
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verksamhetschef
verksamhetschef
ekonom
HR-strateg
planerare
administrativ samordnare
enhetschef
fritidspedagog
personalföreträdare
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Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 20 december 2018.

Georg Barsom (KD), ordförande

Ann-Kristin Spåls (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december 2018.
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§ 123 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Ann-Kristin Spåls (MP), med Stig Westlén (M) som ersättare, utses att justera
dagens protokoll den 20 december 2018.

§ 124 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning

Ärendelistan fastställs utan ändringar.

§ 125 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan om jäv.

§ 126 Ekonomisk månadsrapport november 2018
Ärendenummer: Nf 236/2018
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning

Ekonom Amanda Appel informerar om det ekonomiska läget efter november
månad. Periodens resultat visar ett överskott med 12,1 miljoner kronor (mnkr)
mot periodiserad budget. Manuella korrigeringar är gjorda för utfallet i
resursfördelningsmodellen hos Grupp- och servicebostad samt för lokalhyran
hos Socialpsykiatrin då dessa ännu inte fått utfall.
Prognosen visar på ett överskott vid årets slut med totalt 13,6 mnkr, vilket
motsvarar 1,6 % av total budgetomsättning. Budgetavvikelsen för
intraprenaden uppgår till 0,5 mnkr och avser nya överskott i det ackumulerade
resultatet. Personlig assistans är den verksamhet som förväntas gå med ett
underskott vid årets slut medan samtliga övriga verksamheter förväntas ha en
budget i balans eller ett överskott, vilket tillsammans genererar driftsnämndens
totala överskott.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi november 2018
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.

3 (10)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 127 Attestförteckning 2019
Ärendenummer: Nf 551/2018
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning

Nämnden föreslås att i enlighet med kommunens attestreglemente utse
attestanter. Förvaltningen föreslår attestanter enligt "Attestförteckning 2019".
Attesteringen omfattar:
- Leverantörsfakturor och andra externa utbetalningar
- Utställande av kundfakturor, hyror, avgifter m.m.
- Interna fakturor
- Bokföringsorder
- Beställningar i anskaffningsportal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-06, med bifogad attestförteckning
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Attestförteckning 2019 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 Funktionsstödsnämnden utses förvaltningschef
Johanna Viberg och ekonom Amanda Appel som ersättare.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 128 Ekonomi i balans 2018 - information om åtgärder
och konsekvenser
Ärendenummer: Nf 177/2018
Handläggare: Åsa Tiderman, Amanda Appel, Kristina Lundberg
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Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 15 december 2017 beslutades att förvaltningen
får till uppdrag att säkerställa en ekonomi i balans för 2018.
Vid dagens sammanträde informerar verksamhetschef Åsa Tiderman, ekonom
Amanda Appel och HR-strateg Kristina Lundberg om arbetet för en optimal
bemanning.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 129 Tillsynsrapport 2018
Ärendenummer: Nf 499/2017
Handläggare: Annelie Fridman
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 för 2018 har avsett rutin för riskanalys på individnivå, rutin för
orosanmälan gällande barn, rutin för systematisk arbetsmiljö och rutin kring
avstämning av hushållskassorna.
Ärendet togs upp för beredning i nämnden den 15 november 2018.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2018 - uppföljning av intern kontroll
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Nämnden beslutar att godkänna Tillsynsrapport 2018.
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa och följa upp de i
Tillsynsrapport 2018 föreslagna åtgärderna.
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Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 130 Tillsynsplan 2019
Ärendenummer: Nf 479/2018
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. Syftet med en tillsynsplan är att den ska bidra till god kontroll och
effektiva rutiner inom förvaltningarna.
Riskanalyser har gjorts inom områdena verksamhet, personal och ekonomi.
Detta har resulterat i ett antal tänkbara hotbilder. Dessa hot har sedan
värderats utifrån sannolikhet och konsekvens.
Ärendet togs upp för beredning i nämnden den 15 november 2018.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2019 - plan för uppföljning av intern kontroll
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Nämnden ska under 2019 granska:
1. Följs rutinen för övergång barn till vuxen?
2. Följs handlingsplan för ofrivilligt låg bemanning?
3. Följs riktlinjer för investeringsredovisning?
4. Följs riktlinje för introduktion för nyanställda?
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 131 Goda exempel från verksamheten Delaktighetsslingor
Handläggare: Per Lindqvist
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Ärendebeskrivning

Delaktighetsslingor är en serie samtal med servicemottagare som bygger på att
servicemottagare ska känna större delaktighet. Delaktighetsslingor används för
att lyfta olika frågor. Det är en form av strukturerad dialog.
Administrativ samordnare Per Lindqvist informerar om detta vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 132 Information om "Funkismello"
Handläggare: Göran Andersson, Charlotte Ollward
Ärendebeskrivning

Den 19 oktober 2018 arrangerades "Funkismello", en musikfestival för
personer med funktionsnedsättning.
Enhetschef Göran Andersson och fritidspedagog Charlotte Ollward
informerar om detta vid dagens sammanträde.
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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§ 133 Information från förtroendevalda som deltagit i
verksamhetsbesök, kurser och konferenser
Ärendebeskrivning

Ingen av nämndens förtroendevalda har någon information att delge vid
dagens sammanträde.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 134 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning

- Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om "Inspirationsdag i
arbetsglädje" som anordnades i slutet av oktober. Det var en halv
föreläsningsdag för medarbetare inom Förvaltningen för funktionshindrade.
Bakgrund till inspirationsdagen var ett behov att synliggöra arbetsglädje och
glädje i vardagen.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 135 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 552/2018
Ärendebeskrivning

Inför nämndens sammanträde den 6 december 2018 redovisar förvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under november 2018.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1–30 november 2018
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 136 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 553/2018
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag

Samverkansprotokoll, daterat 2018-11-08 (Nf 31/2018)
Rutin för uppdatering av registerförteckning, daterad 2018-11-16
(Nf 537/2018)
Svar på frågor gällande granskning av nämndernas efterlevnad av GDPR,
daterat 2018-11-16 (Nf 482/2018)
Fråga från DHR Örebroavdelning om lex Sarah-anmälningar med svar från
förvaltningschef Johanna Viberg, daterat 2018-11-22 (Nf 541/2018)
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 137 Ordförandens information
Ärendebeskrivning

- Ordföranden Georg Barsom (KD) förklarar årets och mandatperiodens sista
sammanträde avslutat. Han tackar för äran och förtroendet att ha fått leda
nämndens arbete och riktar ett stort tack till anställda och förtroendevalda.
- Fisun Yavas (S) tackar för gott samarbete i presidiet. Hon säger att
förvaltningens medarbetare gett ett bra stöd. Vidare meddelar Fisun Yavas att
hon avslutar sitt uppdrag i nämnden fr.o.m. årsskiftet.
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Ann-Kristin Spåls (MP) önskar lycka till för dem som fortsätter sina uppdrag i
nämnden. Hon framhåller vikten av att ha servicemottagarnas bästa i fokus.
Avslutningsvis önskar ordföranden en god jul och ett gott nytt år till samtliga.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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