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Protokoll

Nämnden för funktionshindrade
2016-11-17
Datum:
Klockan: 9.00–11.40
Lilla Hotellet, Drottninggatan 60
Plats:
Närvarande ledamöter
Georg Barsom (KD)
Fisun Yavas (S)
Pia Rehnberg (S)
Linus Haraldsson (S)
Bodil Svensson (S)
Ingvar Ernstson (C)
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V)
Stig Westlén (M)
Terés Björndal (SD)
Ann-Kristin Spåls (MP)
Lars-Eric Gustafson (L)
Tjänstgörande ersättare
Jessika Edetun Falk (C)
Karin Qviberg (M)
Pia Delin (L)
David Larsson (SD)

för Marie Georgson (S)
för Emelie Jaxell (M)
för Shahroz Wanli (S)
för Marianne Hamp (SD)

Övriga
Sofia Persson, förvaltningschef
Robert Lindby, nämndadministratör
Johanna Viberg, utvecklingschef
Åsa Tiderman, verksamhetschef
Rikard Lund, verksamhetschef
Lena Segerberg, ekonom
Annelie Fridman, planerare
Ann Dahlström, enhetschef
Maria Ärneteg Carlsson, enhetschef

Paragraf 127–139
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Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 1 december 2016

Georg Barsom, ordförande

Ann-Kristin Spåls, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 december
2016.

§ 127 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Ann-Kristin Spåls (MP), med Lars-Eric Gustafson (L) som ersättare, utses
att justera dagens protokoll den 1 december 2016.

§ 128 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning
Ärendelistan fastställs utan ändringar. Inga övriga frågor anmäls.

§ 129 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 130 Ekonomisk månadsrapport oktober 2016
Ärendenummer: Nf 118/2016
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Ekonom Lena Segerberg informerar om det ekonomiska läget efter oktober
2016. Nämnden redovisar ett överskott för perioden med 5,7 miljoner
kronor (mnkr). Utfallet på helår väntas ge ett överskott med 4,8 mnkr,
vilket är en förbättring med 0,6 mnkr jämfört med prognosen i september.
2

Grupp- och servicebostad samt BODA-verksamheterna redovisar ett
underskott mot perioden med -7,1 mnkr. Intraprenaden Socialpsykiatrin
visar ett överskott mot periodiserad budget med 5,9 mnkr.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi oktober 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 131 Avskrivning av 2015 års osäkra fordringar
Ärendenummer: Nf 565/2016
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Enligt god redovisningssed skall en osäker fordran inte tas upp som en
tillgång. Det innebär att kommunens tillgångar i bokföringen endast ska
omfatta fordringar som kommunen troligtvis kan få in.
Enligt kommunens riktlinjer är fordringar som är äldre än ett år osäkra.
Dessa fordringar ska skrivas av i kommunens bokföring. Kravet mot den
enskilde berörs dock inte, utan kvarstår oförändrat.
Förvaltningen för funktionshindrade har utestående fordringar till ett
belopp av 34 342 kronor för 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, daterad 2016-09-30, med
bifogad förteckning över utestående kundfordringar
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-25
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Osäkra fordringar till ett belopp av 34 342 kronor avskrivs för år 2015.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 132 Verksamhetsplan med budget 2017
Ärendenummer: Nf 592/2016
Handläggare: Sofia Persson, Annelie Fridman, Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade får information om Verksamhetsplan med
budget 2017.
Ärendet återkommer för beredning i nämnden den 15 december 2016 och
beslut den 19 januari 2017.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2017
Budget 2017 - Information och förslag till budget 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 133 Tillsynsrapport 2016
Ärendenummer: Nf 468/2015
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 2016 har avsett rutin för suicidprevention, rutin för
servicemottagares privata medel, rutin för attestering av fakturor gällande
fastighetsrenoveringar och rutin för uppföljningssamtal med
korttidsvikarier.
Ärendet återkommer för beslut i nämnden den 15 december 2016.
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2016, daterad 2016-11-15, med bilagor
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde.
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§ 134 Tillsynsplan 2017
Ärendenummer: Nf 537/2016
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.
Utifrån en riskanalys har följande hot bedömts som mest angelägna att
granska under 2017:
– Fungerar riktlinje och rutin för insatser kring våldsutsatthet?
– Finns systematik för att följa upp servicemottagarens
genomförandeplaner (rutinbeskrivningar och målplaner)?
– Fungerar rutinen för fakturering av arbete utfört av insatsen Daglig
verksamhet?
– Följs spelreglerna utifrån handlingsplan mot kränkning och mobbning?
Ärendet återkommer för beslut i nämnden den 15 december 2016.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2017, daterad 2016-11-02
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde.

§ 135 Information från förtroendevalda som deltagit i
kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Terés Björndahl (SD) och David Larsson (SD) har den 2 november 2016
varit på verksamhetsbesök vid Aprikosgatan (bostad med särskild service).
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 136 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
Ordföranden Georg Barsom (KD) framhåller vikten av att nämndens
förtroendevalda meddelar förhinder när de inte kan komma på
överenskomna möten och verksamhetsbesök.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 137 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 591/2016
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
Delegationsbeslut i rekryteringsärenden perioden 2016-10-01-2016-10-31
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 138 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll, daterat 2016-10-11 (Nf 26/2016)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 139 Förvaltningens information
Handläggare: Sofia Persson, Johanna Viberg, Ann Dahlström,
Maria Ärneteg Carlsson
Ärendebeskrivning
- Enhetscheferna Ann Dahlström och Maria Ärneteg Carlsson informerar
om en studieresa till Alkmaar och Hoorn i Nederländerna. Medarbetare
besökte verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
Vidare informerar förvaltningschef Sofia Persson och utvecklingschef
Johanna Viberg om en konferens i Haag. Konferensen handlade om
tillgänglighet och delaktighet. Förvaltningen har även tagit emot personer
från Nederländerna som gjort studiebesök i Sverige. Nästa år hålls en
konferens med temat "digitalisering" på Malta. Om förvaltningen får
externa medel, kan det bli aktuellt att några personer från förvaltningen
deltar.
- Marianne Hamp (M) ställde vid förra nämndsammanträdet en fråga om
begreppet "årsarbetare".
Förvaltningschef Sofia Persson svarar att antalet årsarbetare är en
omräkning där den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och
arbetade timmar för timavlönade summeras till heltider. I stället för att
redovisa antal individer, redovisas antal arbetare omräknat till heltid.
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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