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Nämnden för funktionshindrade 
 

Kallelse och föredragningslista 
 

Enligt uppdrag  Ordförande Carl-Johan Norström 

 

Sammanträdesdatum 27 november 2013 

 

Plats och tid A287, kl 09:00 

 

Ledamöter Ordförande Carl-Johan Norström (S) 

 1:e vice ordförande Johannes Wretljung Persson (MP) 

 2:e vice ordförande Maria Lindelöf (KD) 

 Lena Söderberg (S) 

 Harri Åman (V) 

 Tove Engström (MP) 

 Rodrigo Romo (M) 

 Carl Henrik Knutsson (M) 

 Hanna Paavola Önnebro (FP) 

 

Ersättare Kristina Hermansson (S) 

 Anli Magnusson (S) 

 Robert Olsson (S) 

 Martin Westher (MP) 

 Niklas Strand (V) 

 Helén Groth (M) 

 Sonia Linnerud (M) 

 Harald Linton (FP) 

 Camilla Bohm Coleman (C) 
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1. 
Protokolljustering 

 

Förslag till beslut: 

Nämnden för funktionshindrade utser 1. Hanna Paavola Önnebro (FP) 

eller 2. Johannes Wretljung Persson (MP) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
2. 
Anmälan av extra ärenden 
 
 
3. 
Fastställande av föredragningslista 

 

Förslag till beslut: 

Nämnden för funktionshindrade beslutar att ärende 1-15 är öppna ärenden. 
 
 
4. 
Anmälan av handling 

 

Förslag till beslut: 

Förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna. 
 
 
5. 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Förslag till beslut: 

Följande beslut som fattats med stöd av nämndens för funktionshindrade 

delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 

 

1. Arbetsutskottets beslut enligt protokoll den 13 november 2013 

2. Tjänstemannabeslut enligt bifogad lista 
 
 
6.  
Information - Månadsstatistik och månadsrapport 
 
 
7.  
Information - KommunLex 
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8. Dnr: 2013/289-NF 
Ansökan bidragsberättigad förening - Villa Omtanken 

 

Förslag till beslut: 

Nämnden för funktionshindrade beslutar att bevilja Föreningen Villa 

Omtankens ansökan om att bli bidragsberättigad förening, då de uppfyller 

de uppsatta riktlinjerna. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Villa Omtanken ansöker om att bli bidragsberättigad förening 

inom nämnden för funktionshindrades verksamhetsområde. 

 
 
9. Dnr: 2013/290-NF 
Ansökan bidragsberättigad förening - Reagera 

 

Förslag till beslut: 

Nämnden för funktionshindrade beslutar att avslå Föreningen Reageras 

ansökan om att bli en bidragsberättigad förening, då de inte uppfyller de 

uppsatta riktlinjerna. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Reagera ansöker om att bli bidragsberättigad förening inom 

Nämnden för funktionshindrade. Föreningen är en forumteatergrupp som 

erbjuder tjänster till personalgrupper, som värnar om ett gott psykosocialt 

arbetsklimat. Föreningen Reagera vill även rikta sig mot särskolor och 

daglig verksamheter. Föreningen är bidragsberättigad i KIFN. Sociala 

nämndernas förvaltning bedömer att Föreningen Reagera kan rikta sig till 

dessa verksamheter utifrån föreningsstödet från KIFN, sett utifrån 

normaliseringsprincipen. Kulturen ska göras tillgänglig för alla 

medborgare, vilket är ett ansvar även för andra nämnder än NF. Denna 

ansökan kan riktas till KIFN för utökat föreningsstöd för den tänkta 

aktiviteten.  

 

Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 30 oktober 2013 lagt 

fram förslag till beslut. 
 
 
10. Dnr: 2013/252-NF 
Uppföljning av uppdrag hemtjänst Bäckby, proAros 

 

Förslag till beslut: 

Nämnden för funktionshindrade beslutar att godkänna rapporten om 

uppföljning av ProAros Bäckby, uppdrag av tjänster enligt, lag om 

valfrihet, LOV.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen genomförde uppföljning av verksamheten på Väster i 

december 2012. Verksamheten stod då inför en organisationsförändring. 
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Området Väster delades upp till att bli Råby-Vallby och Bäckby. 

Förvaltningen fann i samband med uppföljningen brister, för vilka 

utföraren kom att redovisa en handlingsplan för åtgärder. Nämnden 

beslutade i sammanträdet i april att ny uppföljning skulle genomföras 

under hösten 2013. För att säkerställa följsamhet av redovisad 

handlingsplan. 

 

Förvaltningen utförde därav en uppföljning av ProAros hemtjänst i Bäckby 

den 9 oktober 2013. Besöket var föranmält för att garantera genomförande. 

Förvaltningens representanter möttes av enhetschef Gisela Persson, som 

tillträdde sin post i maj 2013. För dagen utför området Bäckby ca 3100 

hemtjänsttimmar. Bäckby utför LSS insatser med hela staden som 

upptagningsområde.   

 

Det kan konstateras att organisationsförändringen börjar lägga sig till rätta 

och att det finns rutiner, arbetssätt och metoder som uppfyller nämndens 

krav på verksamheten. Område Bäckby är överlag godkänt med 

förbättringsområde som omfattar upprättande av genomförandeplaner och 

den sociala dokumentationen, där den enskildes delaktighet ska framgå. 

 

Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 31 oktober 2013 lagt 

fram förslag till beslut. 
 
 
11. Dnr: 2013/251-NF 
Uppföljning av uppdrag hemtjänst Råby-Vallby, proAros 

 

Förslag till beslut: 

Nämnden för funktionshindrade beslutar att godkänna rapporten om 

uppföljning av ProAros väster Råby-Vallby, uppdrag av tjänster enligt, lag 

om valfrihet, LOV. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen genomförde en uppföljning av verksamheten i december 

2012. Verksamheten stod då inför en delning av området på väster till att 

bli Råby-Vallby och Bäckby. Förvaltningen fann brister för vilka utföraren 

redovisade en handlingsplan för åtgärder för i april sammanträdet. Det 

beslutades av nämnden att en ny uppföljning skulle genomföras under 

hösten 2013. För att säkerställa följsamhet av handlingsplan. 

Förvaltningen genomförde en uppföljning av ProAros hemtjänst, Råby-

Vallby den 4 oktober 2013. Besöket var föranmält för att garantera 

genomförande. Förvaltningens representanter möttes av enhetschef Burim 

Gashi och avdelningschef Hannes Liljeholm. Båda är relativt nytillträdda 

på sina poster. För dagen har Råby-Vallby ca 200 kunder, varav cirka 15 

är boendestödskunder. Förvaltningens representanter kan se 

organisationsförändringen börjar lägga sig till rätta och att det finns 

rutiner, arbetssätt och metoder som uppfyller nämndens krav på 

verksamheten. Den handlingsplan som tidigare redovisats följs. 
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Förbättringsområde är upprättande av genomförandeplaner och den sociala 

dokumentationen, där den enskildes delaktighet och påverkan ska framgå. 

 

Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 16 oktober 2013 lagt 

fram förslag till beslut. 
 
 
12. Dnr: 2013/217-NF 
Uppföljning av uppdrag daglig verksamhet LSS, Skultuna 
kommundelstjänst 
 

Förslag till beslut: 

Nämnden för funktionshindrade beslutar att godkänna rapporten inklusive 

bilagor i samband med uppföljningen av uppdrag vid Kopparbrukets 

dagliga verksamhet i Skultuna kommundelstjänst samt avslutar 

uppföljningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Under september månad har uppföljning av uppdrag skett vid 

Kopparbrukets dagliga verksamhet i Skultuna kommundelstjänst. 

Förvaltningens representanter gör den övergripande bedömningen att 

Kopparbruket med gott föredöme följer kontraktet. 

 

Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 5 november 2013 lagt 

fram förslag till beslut. 
 
 
13. Dnr: 2013/214-NF 
Uppföljning av LOV kontrakt vid daglig verksamhet LSS, Misa 

 

Förslag till beslut: 

Nämnden för funktionshindrade beslutar att godkänna rapporten inklusive 

bilagor i samband med uppföljningen av kontrakt vid MISAs dagliga 

verksamhet samt avslutar uppföljningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Under september månad har uppföljning av kontrakt skett vid MISAs 

dagliga verksamhet. Förvaltningens representanter gör den övergripande 

bedömningen att MISA med gott föredöme följer kontraktet. 

 

Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 5 november 2013 lagt 

fram förslag till beslut. 
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14. Dnr: 2013/279-NF 
Uppföljning av verkställighetstider för beslut enligt LSS § 9 och 
socialtjänstlagen 4 kap 1 § som rapporteras som ej verkställda 
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

 

Förslag till beslut: 

Nämnden för funktionshindrade godkänner skrivelsen som belyser 

verksamheternas planering för att verkställa beslut, samt ger 

myndighetskontoren inom Sociala nämndernas förvaltning i uppdrag att 

arbeta fram en ny rutin för sammanställning av rapporten avseende ej 

verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 § LSS, och enligt 4 

kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen.  

 

Ärendebeskrivning 

Rapportering av ej verkställda beslut sker enligt 28 § LSS och enligt 16 

kap Socialtjänstlagen, till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, varje 

kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller även för avbrott i en 

verkställighet som varat längre än tre månader. I samband med 

rapporteringen sker en sammanställning till nämnden som anmälan av 

handling. Rapporteringen skickas samtidigt vidare till 

kommunfullmäktige.  Myndighetskontoren kommer från kommande 

rapporteringstillfällen 2014 att ta fram en tydlig rutin för hantering av den 

sammanställning som görs avseende ej verkställda beslut.  

 

Beskrivning av åtgärder i verksamheterna för de insatser som mest 

frekvent rapporteras som icke verkställda. 

 

Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse 1 november 2013 lagt fram 

förslag till beslut. 
 
 
15. Dnr: 2013/280-NF 
Boendeplan för Nämndens för funktionshindrade 
verksamhetsområde 

 

Förslag till beslut: 

Nämnden för funktionshindrade beslutar godkänna rapporten och ge 

sociala nämndernas förvaltning i uppdrag att med denna som underlag 

utarbeta en konkret handlingsplan med specifika åtgärder för att tillgodose 

boendebehoven inom nämndens ansvarsområde för perioden fram till 

2020. Handlingsplanen ska ingå som en del av budgetunderlaget för 2015 

med framåtblick. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för funktionshindrade har uppdragit åt sociala nämndernas 

förvaltning att utarbeta en boendeplanering för nämndens målgrupper i ett 

något längre tidsperspektiv än det tre-åriga som redovisas varje år i 

budgetarbetet. Planen ska behandla perioden fram till 2020. 
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Sociala nämndernas förvaltning har anlitat PwC för ett utredningsuppdrag 

som innebär att allsidigt belysa de aspekter som påverkar eller kan påverka 

behovet av bostäder för nämndens målgrupper och redovisa detta samlat 

som ett underlag för nämndens fortsatta arbete. En mer preciserad 

beskrivning av utredningsuppdraget redovisas i inledningen av den rapport 

som PwC har levererat och som här presenteras för nämnden. 

 

Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 31 oktober 2013 lagt 

fram förslag till beslut. 
 
 
 
 

Här slutar den öppna delen på nämndsammanträdet! 
 
 
 
 
16. Dnr: 2013/264-NF 
Handlingsplan för offentlig konst i Västerås 2014- 2019 

 

Förslag till beslut: 

Nämnden för funktionshindrade beslutar godkänna sociala nämndernas 

förvaltnings förslag till yttrande och översända det till kultur-, idrotts- och 

fritidsnämnden som sitt eget. 

 

Ärendebeskrivning 

Handlingsplan för offentlig konst i Västerås 2014-2019 har av kultur-, 

idrotts-och fritidsnämnden remitterats för yttrande till - bland andra - 

nämnder i Västerås stad. Efter nämnda tidsperiod ska planen revideras. 

 

Sociala nämndernas förvaltning tycker att handlingsplanen på ett bra sätt 

beskriver olika aspekter på offentlig konst i staden - såväl konsten i sig och 

dess funktion som sättet att på ett professionellt och strukturerat sätt arbeta 

med den. 

 

Sociala nämndernas förvaltning ser ingen anledning att utifrån nämndens 

för funktionshindrade ansvarsområde föreslå några förändringar i eller 

tillägg till handlingsplanen. 

 

Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 24 oktober 2013 lagt 

fram förslag till beslut. 
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17. Dnr: 2013/266-NF(3) 
Tillsynsärende - klagomål om handläggning av ärende rörande 
boende 

 

Förslag till beslut: 

Nämnden för funktionshindrade har tagit del av yttrandet och överlämnar 

det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkom den 7 oktober 2013 med 

begäran om yttrande enligt 13 kap 5 § Socialtjänstlagen då enskild 

inkommit med klagomål om handläggning av ärende rörande boende. 

 

Biståndsenheten Funktionsnedsättning har i skrivelse 13 november 2013 

lagt fram förslag till beslut. 
 
 
 
18. Dnr: 2013/240-NF 
Skriftlig beredning: Hemsjukvård, förfrågningsunderlag villkor 
för att bli leverantör 
 
 
 
19. 
Skriftlig beredning: Hemtjänst enligt LOV, 
förfrågningsunderlag villkor för att bli leverantör 
 
 
 
20. 
Skriftlig beredning: Människors olika behov, öka valfriheten 
och hitta former för boendekarriär för nämndens för 
funktionshindrade målgrupp 

 

Ärendet utskickat som beslutsärende men ändrades till beredningsärende 

på arbetsutskottet. 
 
 
 
21. 
Muntlig beredning: Personlig assistans 
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22.  
Muntlig beredning: Handlingsplan för att bekämpa mäns våld 
mot kvinnor 
 
 
 
23.  
Muntlig beredning: Matlådor i hemtjänsten 
 
 
 
24.  
Slutna informationsärenden 
 
 
 
25.  
Kurser och konferenser 
 
 
 
26.  
Förvaltningsdialog 
 
 
 
27.  
Övriga frågor 


