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Paragraf 107–124

Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 30 oktober 2017

Georg Barsom, ordförande

Sara Ishak, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 31 oktober
2017.

§ 107 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Sara Ishak (M), med Stig Westlén (M) som ersättare, utses att justera
dagens protokoll den 30 oktober 2017.

§ 108 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning
Pia Delin (L) väcker en övrig fråga om hur nämnden arbetar med
anhörigfrågor.
Frågan besvaras vid nämndens sammanträde den 16 november 2017.

§ 109 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan om jäv.
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§ 110 Ändrad sammanträdestid för nämnden i december
2017
Ärendenummer: Nf 534/2016
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade fattade den 20 oktober 2016, § 115, beslut
om sammanträdestider för 2017.
Ordföranden Georg Barsom (KD) föreslår att datumet för nämndens
sammanträde den 7 december ändras till den 15 december 2017.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Sammanträdestiden den 7 december ändras till den 15 december 2017
kl. 9.00–cirka 12.00.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 111 Sammanträdestider för nämnden 2018
Ärendenummer: Nf 497/2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt den 12 september 2017, § 86, att anta
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdestider för 2018.
Samtidigt antogs en rekommendation till driftsnämnderna att förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 7, 11, 15, 20, 23, 34, 37, 41, 46 och 49.
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade är i enlighet
med Kommunstyrelsens rekommendation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Ordinarie nämndsammanträden ska under 2018 hållas torsdagar
kl. 9.00–cirka 12.00 den 18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april,
17 maj, 7 juni, 23 augusti, 13 september, 11 oktober, 15 november och
6 december.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 112 Ekonomisk månadsrapport september 2017
Ärendenummer: Nf 163/2017
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning
September månads utfall jämförs mot periodiserad budget. Förvaltningens
budget omfattar 270,4 miljoner kronor (mnkr) i kostnadsutrymme.
Förvaltningen redovisar ett överskott för perioden med 3,1 mnkr.
Prognosen visar ett överskott på 4,9 mnkr. Verksamheten klarar därmed
årets omprövningskrav. Prognostiserat resultat exklusive intraprenad visar
ett underskott på 700 000 kronor.
Förändring i prognos jämfört med föregående månad visar på ett högre
totalt överskott än tidigare. Prognos exklusive intraprenad har minskat
underskottet från -3,4 mnkr till -0,7 mnkr, trots att Personlig assistans samt
Daglig verksamhet försämrar sina prognoser betydligt.
Minskat prognostiserat underskott beror på mindre ökningar av
prognostiserat resultat hos flertalet verksamheter samt att Grupp- och
servicebostad minskar sitt underskott rejält i nuvarande prognos.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi september 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 113 Fördelning av nämndens planeringsreserv
Ärendenummer: Nf 592/2016
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade har i budget 2017 en planeringsreserv på
790 000 kronor som ska finansiera oförutsedda kostnader under året.
Nämnden föreslås att genom medel från planeringsreserven finansiera fem
satsningar som riktar sig till servicemottagarna genom kvalitetshöjande
aktiviteter och insatser. Förslag till satsningar uppgår till 292 000 kronor.
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Tidigare beslutade satsningar för 2017 uppgår till 300 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-13
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Medel motsvarande 40 000 kronor fördelas från planeringsreserven till
Durewall och veckokurs om autism för verksamhetspedagoger för att
sprida kompetens och öka kvaliteten gällande bemötande, psykisk hälsa
och förebyggande arbete kopplat till hot och våld.
2. Medel motsvarande 132 000 kronor fördelas från planeringsreserven till
förstärkning av NP-teamet under perioden januari till september.
3. Medel motsvarande 50 000 kronor fördelas från planeringsreserven till
inköp av handbok och metodbok att sprida i verksamheterna gällande
bemötande av servicemottagares känslor, relationer och sexualitet.
4. Medel motsvarande 20 000 kronor fördelas från planeringsreserven till
Folkhälsosatsning och aktivitetsarmband till servicemottagarna för att
främja fysisk aktivitet.
5. Medel motsvarande 50 000 kronor fördelas från planeringsreserven till
adventsfirande som en julhälsning från nämnden.
Nämndens behandling
Ann-Kristin Spåls (MP) och Roland Almqvist (MP) uppmärksammar
formuleringen i punkt 5: "... adventsfirande som ...". Det är en missvisande
formulering när förslaget avser en julhälsning.
Ordföranden Georg Barsom (KD) instämmer och förslaget i punkt 5
föreslås revideras till: "Medel motsvarande 50 000 kronor fördelas från
planeringsreserven till en julhälsning från nämnden."
Nämnden tillstyrker att förvaltningens förslag revideras.
Yrkande
Fisun Yavas (S) yrkar bifall till förvaltningens reviderade förslag, med
tillägg av en extra beslutspunkt med lydelsen: "Medel motsvarande 24 000
kronor fördelas från planeringsreserven för att finansiera personalkostnader
som uppkommer för genomförande av julmarknad där servicemottagare
från Daglig verksamhet säljer de alster som tillverkas i verksamheten."
Proposition
Ordföranden Georg Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga förvaltningens reviderade förslag och Fisun Yavas (S)
tilläggsyrkande.
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Ordföranden ställer först förvaltningens reviderade förslag under
proposition och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet under proposition och finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
1. Medel motsvarande 40 000 kronor fördelas från planeringsreserven till
Durewall och veckokurs om autism för verksamhetspedagoger för att
sprida kompetens och öka kvaliteten gällande bemötande, psykisk hälsa
och förebyggande arbete kopplat till hot och våld.
2. Medel motsvarande 132 000 kronor fördelas från planeringsreserven till
förstärkning av NP-teamet under perioden januari till september.
3. Medel motsvarande 50 000 kronor fördelas från planeringsreserven till
inköp av handbok och metodbok att sprida i verksamheterna gällande
bemötande av servicemottagares känslor, relationer och sexualitet.
4. Medel motsvarande 20 000 kronor fördelas från planeringsreserven till
Folkhälsosatsning och aktivitetsarmband till servicemottagarna för att
främja fysisk aktivitet.
5. Medel motsvarande 50 000 kronor fördelas från planeringsreserven till
en julhälsning från nämnden.
6. Medel motsvarande 24 000 kronor fördelas från planeringsreserven för
att finansiera personalkostnader som uppkommer för genomförande av
julmarknad där servicemottagare från Daglig verksamhet säljer de alster
som tillverkas i verksamheten.
Pia Delin (L), Sara Ishak (M), Richard Hedberg (M), Stig Westlén (M),
Ann-Kristin Spåls (MP) och David Larsson (SD) deltar inte i beslutet.

§ 114 Ekonomi i balans 2017 - information om åtgärder
och konsekvenser
Ärendenummer: Nf 192/2017
Handläggare: Helena Lundell
Ärendebeskrivning
Nämnden kommer fortlöpande att hållas informerad om åtgärder för att nå
en ekonomi i balans och deras konsekvenser. Verksamhetschef Helena
Lundell informerar om detta vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 115 Verksamhetsplan med budget 2018
Ärendenummer: Nf 498/2017
Handläggare: Annelie Fridman, Sofia Persson, Amanda Appel
Ärendebeskrivning
Information om strategiska målområden och mål i verksamhetsplan 2018.
Hållbar tillväxt:
1) Stärkt samverkan med näringslivet och genom nya arbetsformer öka
insatserna för fler människor i sysselsättning
2) Minska kommunens klimatpåverkan och skapa förutsättningar för att
medborgarna aktivt ska kunna delta
3) Kommunen ska arbeta för en öppnare förvaltning som stödjer
innovation och delaktighet med högre kvalitet och effektivitet i
verksamheten
4) Kommunen ska verka för en ökad kommunikation till och från staden
genom utveckling av den digitala infrastrukturen
5) Den kommunala ekonomin ska vara långsiktigt hållbar och arbete med
ständiga förbättringar ska prägla verksamhetens alla delar.
Människors egenmakt:
6) Kommunen ska stärka sin dialog med medborgarna inför politiska
beslut. Medborgarnas möjlighet att välja utförare ska fortsätta utvecklas
7) Människors ojämlika livsvillkor i våra stadsdelar ska minska. Insatser
för att utjämna skillnaderna ska göras. Särskild samverkan för att utveckla
stadsdelarna på väster
8) Samverkan med det civila samhället ska stärkas
9) All form av diskriminering ska motarbetas inom Örebro kommun då
kommunen ska verka för stärkt jämställdhet.
Barns och ungas behov:
10) Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att få godkända resultat
i skolan. Barn och ungas välmående ska stärkas med särskilt fokus på unga
tjejer
11) Kommunen har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika
uppväxtvillkor och verka för att fler barn och ungdomar får en meningsfull
fritid tillsammans med näringsliv, föreningsliv och kommunala bolag.
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Trygg välfärd:
12) Kvaliteten på omsorgen ska höjas. Möjligheter för att
servicemottagarna själva ska påverka sin vardag ska öka
13) En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att kommunen ska
kunna fortsätta att växa. Kommunen ska underlätta så att fler bostäder kan
byggas
14) De kommunala verksamheterna ska samverka för att understödja
medborgarnas trygghet.
Medarbetare:
15) Om personalen mår bra, har god kompetens och goda arbetsvillkor
påverkar det nöjdheten hos våra servicemottagare.
Verksamhetsplan med budget 2018 beslutas i nämnden den 15 december
2017.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 116 Riskanalys inför Tillsynsplan 2018
Ärendenummer: Nf 499/2017
Handläggare: Annelie Fridman
Ärendebeskrivning
Planerare Annelie Fridman informerar om arbetsprocessen för
internkontroll och tillsyn.
Tillsynsplan 2018 bereds i nämnden den 16 november 2017 och beslutas
den 15 december 2017.
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.

§ 117 Information om projekt Ormesta 122 och 124
Ärendenummer: Nf 262/2015
Handläggare: Annelie Fridman
Ärendebeskrivning
Verksamheterna Ormesta 122 och 124 gick den 8 juni 2015 in i ett projekt
i syfte att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och i slutänden för att
gagna servicemottagarna.
Planerare Annelie Fridman informerar om projektet 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.

§ 118 Rapport från Jämställdhetsdelegationen 2017
Ärendenummer: Nf 485/2017
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
I februari 2017 antog Kommunstyrelsen "Handlingsplan mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2024". För att få en
nulägesbild av det kommunövergripande arbetet med handlingsplanen
önskar Jämställdhetsdelegationen svar på följande frågor:
– Hur planerar nämnden att säkerställa handlingsplanens åtgärder under
2018?
– Hur ser planeringen ut för åtgärder som sträcker sig längre än
verksamhetsplaneringens tidsram?
– Om ni redan har identifierat behov av stöd i genomförandet, vilket stöd
efterfrågas?
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En tjänsteskrivelse med förslag till svar presenteras för nämnden.
Beslutsunderlag
Rapport från Jämställdhetsdelegationen, daterad 2017-09-11
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-02
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Tjänsteskrivelsen antas som svar och skickas
till Jämställdhetsdelegationen.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 119 Information från förtroendevalda som deltagit i
verksamhetsbesök, kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Fisun Yavas (S) och Bodil Svensson (S) har gjort verksamhetsbesök vid
barn- och ungdomsverksamheten Halltorp. Helhetsintrycket var en bra
verksamhet med många bra medarbetare.
Georg Barsom (KD) och Jan-Eric Borneblad Norman (S) har gjort
verksamhetsbesök vid Positivet och Sandbacken inom Socialpsykiatrin.
Det som var bra är att man tar hänsyn till varje servicemottagares enskilda
dagsbehov.
Georg Barsom (KD) och Fisun Yavas (S) har varit på Intradagarna i
Stockholm. Intradagarna är kunskapsdagar för alla som arbetar med stöd
till personer med utvecklingsstörning. Det var en givande dag med många
bra föreläsare.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 120 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
Ordföranden Georg Barsom (KD) har ingen särskild information att delge
nämnden vid dagens sammanträde.
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Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 121 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Sofia Persson har ingen särskild information att delge
nämnden 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.

§ 122 Övrig fråga från Henrik Johansson (L) om hot och
våld samt om vandelsprövning och registerkontroll av
personal
Ärendenummer: Nf 515/2017
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Henrik Johansson (L) ställde vid nämndens sammanträde den 21 september
2017 en övrig fråga om hot och våld samt om vandelsprövning och
registerkontroll av personal.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordföranden Georg Barsom (KD) konstaterar att Henrik Johanson (L), som
ställde den övriga frågan, inte är närvarande vid dagens sammanträde.
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Yrkande
Georg Barsom (KD) yrkar att ärendet bordläggs.
Proposition
Ordföranden Georg Barsom (KD) ställer yrkandet om bordläggning under
proposition och finner att nämnden beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 123 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 513/2017
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, 2017-09-01–2017-09-30
2017 års utdelning av stiftelsemedel, Gottfrid Ericssons donationsfond och
Makarna Israelssons astmafond (Nf 265/2017)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 124 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 534/2017
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
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Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll, daterat 2017-09-14 (Nf 29/2017)
Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll, daterat 2017-09-19
(Ks 38/2017)
Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun, 2017–2020 (Ks 1461/2016)
Remiss av Örebro kommuns kulturpolitiska program (Nf 496/2017)
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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