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Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 23 november 2018

Georg Barsom (KD), ordförande

David Larsson (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 november 2018.
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§ 107 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

David Larsson (SD), med Ann-Kristin Spåls (MP) som ersättare, utses att
justera dagens protokoll. Justeringen äger rum den 23 november 2018.

§ 108 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning

- Ann-Kristin Spåls (MP) anmäler en övrig fråga om boenden i enskilt läge
(dvs. mindre hus till personer som behöver en boendeform som inte är
stödboende eller gruppbostad). Programnämnd social välfärd har tagit upp ett
ärende där hus behöver flyttas eftersom husen har stått med tillfälligt bygglov.
Mer uppföljning och strategiskt tänkande behövs i dessa frågor.
Förvaltningschef Johanna Viberg svarar på ett övergripande plan att man
påbörjat ett bra arbete med lokalstrateg inom programområdet i dessa frågor.

§ 109 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan om jäv.

§ 110 Brukarundersökning inom funktionshinderområdet
Ärendenummer: Nf 238/2018
Handläggare: Pernilla Wenström
Ärendebeskrivning

Socialt ansvarig samordnare (SAS) Pernilla Wenström informerar om
brukarundersökning inom funktionshinderområdet.
Brukarenkäten mäter fyra olika kvalitetsområden:
1. Självbestämmande
2. Bemötande
3. Trygghet
4. Trivsel.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation - Brukarundersökning
Powerpoint-presentation - Deltagande i nationell brukarundersökning
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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.

§ 111 Kostnad per brukare (KPB) samt Kommun- och
landstingsdatabasen (Kolada)
Ärendenummer: Nf 519/2018
Handläggare: Amanda Appel, Annelie Fridman
Ärendebeskrivning

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för kostnadsberäkning av olika
insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.
I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan man följa verksamheter
från år till år. Med nyckeltal får man underlag för analyser och jämförelser.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation (Kolada)
Kostnad per brukare - personer med funktionsnedsättning
Förslag till beslut

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

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 112 Goda exempel från verksamheten - Ett viktigt jobb,
daglig verksamhet i samarbete med äldreomsorgen
Handläggare: Margaretha Carlsson
Ärendebeskrivning

Daglig verksamhet påbörjade under 2017 två verksamhetsintegrerade grupper
inom vård- och omsorgsboende då det fanns önskemål från deltagare att arbeta
med att stödja äldre människor.
Dessa verksamheter har fungerat bra och är uppskattade av alla inblandande.
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Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 113 Tillsynsrapport 2018
Ärendenummer: Nf 499/2017
Handläggare: Annelie Fridman
Ärendebeskrivning

Nämnden för funktionshindrade har beslutat att genomföra tillsyn på
ekonomiområden, verksamhetsområden och personalområden 2018. Inom
följande områden har tillsyn genomförts:
– Följs och fungerar rutin för riskanalys på individnivå?
– Följs och fungerar rutin för orosanmälan gällande barn?
– Följs och fungerar rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete?
– Följs och fungerar rutin kring avstämning av hushållskassorna?
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tillsynsrapporten och ger
förvaltningen i uppdrag att verkställa och följa upp de i tillsynsrapporten
föreslagna åtgärderna.
Ärendet återkommer för beslut i nämnden den 6 december 2018.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2018 - uppföljning av intern kontroll
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde.

§ 114 Tillsynsplan 2019
Ärendenummer: Nf 479/2018
Handläggare: Annelie Fridman
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Ärendebeskrivning

Nämnden för funktionshindrade ansvarar för den interna kontrollen av sina
verksamhetsområden. Ett led i detta är att nämnden årligen ska fastställa en
tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att den
ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom förvaltningarna.
Under 2019 har följande hot bedömts som mest angelägna att granska:
- Följs rutinen för övergång barn till vuxen?
- Följs handlingsplan för ofrivilligt låg bemanning?
- Följs riktlinjer för investeringsredovisning?
- Följs riktlinje för introduktion för nyanställda?
Ärendet återkommer för beslut i nämnden den 6 december 2018.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2019 - plan för uppföljning av intern kontroll
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde.

§ 115 Månadsrapport oktober 2018
Ärendenummer: Nf 236/2018
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning

Ekonom Amanda Appel informerar om det ekonomiska läget efter oktober
månad. Periodens resultat visar ett överskott med 10,4 miljoner kronor (mnkr)
mot periodiserad budget.
Prognosen visar på ett överskott vid årets slut med totalt 12,4 mnkr, vilket
motsvarar 1,5 % av total budget. Budgetavvikelsen för intraprenaden uppgår
till 0,2 mnkr och avser nya överskott i det ackumulerade resultatet.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi oktober 2018
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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§ 116 Avskrivning av 2017 års osäkra fordringar
Ärendenummer: Nf 493/2018
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning

Enligt god redovisningssed ska 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 25 856 kronor för år 2017.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets skrivelse, daterad 2018-10-04
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-23
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Osäkra fordringar till ett belopp av 25 856 kronor avskrivs för år 2017.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 117 Ekonomi i balans 2018 - information om åtgärder
och konsekvenser
Ärendenummer: Nf 177/2018
Handläggare: Rikard Lund, Amanda Appel
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 Rikard Lund och
ekonom Amanda Appel om personlig assistans.
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.

§ 118 Information från förtroendevalda som deltagit i
verksamhetsbesök, kurser och konferenser
Ärendebeskrivning

Pia Delin (L) och Marie Georgson (S) har besökt Daglig verksamhet vid
Ribbingsgatan och därefter äldreboendet Trädgårdarna, där 4 personer med
funktionsnedsättning arbetar som serviceassistenter.
Helhetsintrycket var mycket bra och intressant.
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 119 Ordförandens information
Ärendebeskrivning

Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar om presidieträffen med
Stadsrevisionen den 7 november 2018. Mötet upplevdes som positivt.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Beslut

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 120 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning

- Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att det kommer att bli
effektiviseringar för nämndens/förvaltningens verksamhet nästa år

8 (10)

ÖREBRO

Protokoll

- Samarbetet med Fufa (Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete)
om tvätt av arbetskläder kommer inte att genomföras
- Implementering pågår med namnändringarna till "Funktionsstödsnämnden"
och "Förvaltningen för funktionsstöd"
- Förberedelsearbete pågår inför julfest för servicemottagare vid aktivitetshuset
Kraften
- Daglig verksamhet har julmarknad lördagen den 1 december, kl. 11–14.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 121 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 518/2018
Ärendebeskrivning

Inför nämndens sammanträde den 15 november 2018 redovisar förvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under oktober 2018.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1–31 oktober 2018
Förslag till beslut

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

Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 122 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 505/2018
Ärendebeskrivning

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

Nämnden för funktionshindrades svar på remiss om förslag till idrottspolitiskt
program, daterat 2018-01-29 (Nf 163/2018)
Idrottspolitiskt program, antaget av Kommunfullmäktige 2018-09-26
(Ks 129/2016)
Samverkansprotokoll, daterat 2018-10-10 (Nf 31/2018)
"Information till dig som kommer avsluta förtroendeuppdrag i Örebro
kommun", daterad 2018-10-31 (Ks 1009/2018)
Svar till Stadsrevisionen - presidieträff 2018 (Nf 488/2018)
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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