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Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 2 februari 2017

Georg Barsom, ordförande

Sara Ishak, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 februari 2017.

§ 1 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Sara Ishak (M), med Stig Westlén (M) som ersättare, utses att justera
dagens protokoll. Justeringen äger rum den 2 februari 2017.

§ 2 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
- Pia Delin (L) anmäler en övrig fråga om en inbjudan till ett samtal om
LSS. Frågan tas upp som ärende 13 (§ 13).
- David Larsson (SD) anmäler en övrig fråga om 12-timmarspass för
anställda i förvaltningen. Frågan tas upp som ärende 14 (§ 14).
Med dessa ändringar fastställs ärendelistan.

§ 3 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 4 Information om Årsberättelse 2016
Ärendenummer: Nf 105/2017
Handläggare: Annelie Fridman, Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Planerare Annelie Fridman och ekonom Lena Segerberg informerar om
årsberättelsen och det ekonomiska utfallet för 2016.
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Ärendet återkommer för beslut i nämnden den 9 februari 2017.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation: Årsberättelsen 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 5 Verksamhetsplan med budget 2017
Ärendenummer: Nf 592/2016
Handläggare: Annelie Fridman, Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns årliga plan är "Övergripande strategier och budget"
(ÖSB), som antas av Kommunfullmäktige. Utifrån den fastställer
programnämnderna programplaner. Programplanerna innehåller också en
resursfördelning till driftsnämnderna.
Utifrån programplanerna och ÖSB fastställer driftsnämnderna för
respektive område en verksamhetsplan med budget. Den ska beskriva vad
förvaltningen förväntas göra för att förbättra tjänster och service och bidra
till de kommunövergripande målen.
Nämnden för funktionshindrades totala ram för 2017 är 264,3 miljoner
kronor (mnkr), vilket är en ökning med 2,7 mnkr.
Ärendet bereddes vid nämndsammanträdet den 15 december 2016.
MBL-förhandling med Kommunal, SACO, Vision och Vårdförbundet har
ägt rum den 9 januari 2017.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2017, daterad 2016-11-29
Vänsterpartiets budgetförslag för programområde social välfärd
(Sov 557/2016)
MBL-protokoll, daterade 2017-01-09 (Nf 84/2017)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Nämnden för funktionshindrade
fastställs.
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2. Driftsnämndens indikatorer i bilaga 4 redovisas vid nämndsammanträdet
den 9 februari 2017.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en
ekonomi i balans 2017.
4. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Yrkande
Sara Ishak (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Moderaternas eget förslag till budget.
Ann-Kristin Spåls (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån
för Miljöpartiets eget förslag till budget.
Pia Delin (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Liberalernas eget förslag till budget.
Andrej Wicklund (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Vänsterpartiets eget förslag till budget.
Proposition
Ordföranden Georg Barsom (KD) finner att det finns fem förslag till
beslut, det vill säga förvaltningens förslag samt Sara Ishaks (M), AnnKristin Spåls (MP), Pia Delins (L) och Andrej Wicklunds (V) yrkande om
avslag till förmån för respektive partis eget budgetförslag.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att Nämnden för
funktionshindrade beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Nämnden för funktionshindrade
fastställs.
2. Driftsnämndens indikatorer i bilaga 4 redovisas vid nämndsammanträdet
den 9 februari 2017.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en
ekonomi i balans 2017.
4. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Terés Björndal (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation
Sara Ishak (M), Richard Hedberg (M) och Stig Westlén (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Moderaternas eget förslag till budget.
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Ann-Kristin Spåls (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Miljöpartiets eget förslag till budget.
Pia Delin (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Liberalernas eget förslag till budget.
Andrej Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets eget förslag till budget.

§ 6 Ekonomi i balans 2017 - information om åtgärder och
konsekvenser
Ärendenummer: Nf 592/2016
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade kommer fortlöpande att få information om
åtgärder för att nå en ekonomi i balans och dess konsekvenser.
Den 1 februari kommer ett beslutsärende att tas upp i Programnämnd social
välfärd om ett treårigt uppdrag till Nämnden för funktionshindrade om en
effektivisering på 20 miljoner kronor inom bostad med särskild service.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 7 Revidering av delegationsförteckningen
Ärendenummer: Nf 45/2013
Handläggare: Johanna Viberg, Robert Lindby
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade föreslår att nämndens
delegationsförteckning revideras. Förutom mindre redaktionella ändringar
föreslås ändringar i 1 kap. om personalärenden och 5 kap. om yttranden
och anmälningar m.m. till domstol och andra myndigheter.
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Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt,
dvs. uppdrar åt någon att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden.
Nämnden kan när som helst återkalla en delegering. Fattade beslut gäller
dock på samma sätt som om nämnden själv har fattat dem.
Beslutsunderlag
Delegationsförteckning, reviderad 2017-01-19
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Delegationsförteckning, reviderad 2017-01-19, antas.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 8 Information från förtroendevalda som deltagit i kurser
och konferenser
Ärendebeskrivning
Ingen särskild information ges vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 9 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
Ordföranden Georg Barsom (KD) har ingen särskild information att delge
nämnden vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Muntlig informationen
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 10 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Sofia Persson säger att Förvaltningen för
funktionshindrade inför årsskiftet ägnat mycket tid åt arbete med
årsberättelsen och verksamhetsplanen med budget.
Det har varit fortsatt oroligt i de västra stadsdelarna i Örebro. En mängd
bilar och bussar har förstörts. Även Förvaltningen för funktionshindrade
har drabbats av förstörda fordon.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 11 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 107/2017
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, 2016-12-01–2016-12-31
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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§ 12 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll, daterat 2016-11-28 (Nf 26/2016)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 13 Inbjudan till ett samtal om LSS
Ärendebeskrivning
Pia Delin (L) vill uppmärksamma en inbjudan till ett samtal om LSS. Det
första tillfället av tre arrangeras den 26 januari 2017 med temat: "Daglig
verksamhet och bostad med särskild service".
Arrangörer är Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län och Funktionella
liberaler i Örebro kommun. Målgruppen är politiskt aktiva som vill lära sig
mer om LSS och i samtal med andra utveckla verksamheten i Örebro
kommun.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 14 12-timmarspass för anställda i förvaltningen
Ärendebeskrivning
David Larsson (SD) ställer en fråga om hur många som arbetar 12timmarspass i förvaltningen.
Verksamhetschef Åsa Tiderman svarar att förvaltningen arbetar med att
försöka få fram statistik. Det är inte helt enkelt, men arbete pågår.
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Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Nämnden för funktionshindrade beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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