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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2022-06-23 
Tid: 9.00–11.40 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Georg Barsom (KD) 
Frederick Axewill (S) 
Pia Delin (L) 
Pia Rehnberg (S) 
Marianne Thor (S) 
Tania Cifuentes Valdés (S) 
Elisabeth Hammar (S) 
Kerstin Persson (S) §§ 69–74, del av § 75 
Tina Fingal Swens (C) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Katrin Edqvist (M) 
Stig Westlén (M) 
Daniel Granqvist (M) 
Anders Karlsson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Marie Georgson (S) ersätter Kerstin Persson (S) §§ 76–81 
Kerstin Ejdertoft (M) ersätter Katrin Edqvist (M) 
Patrik Holmström (SD) ersätter Bjarne Bäckström (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Allan Armaghan (S) 
Sara Maxe (KD) 
Thomas Rasmusson (L) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Åsa Tiderman verksamhetschef 
Rikard Lund verksamhetschef 
Amanda Appel utvecklingschef 
Solweig Olsson personalföreträdare 
 
Paragraf 69–81 
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Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Georg Barsom (KD), ordförande 
 
 
Daniel Granqvist (M), justerare  
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§ 69 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 

Daniel Granqvist (M), med Stig Westlén (M) som ersättare, utses att justera 
dagens protokoll. Protokollet ska justeras inom två veckor. 

  

§ 70 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 

Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 71 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 

frågor 

Ärendebeskrivning 

Ärendelistan fastställs utan ändringar. 

  

§ 72 Ledamotsinitiativ från Pia Delin (L) gällande tvångs- 

och begränsningsåtgärder 

Ärendenummer: Nf 410/2022 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 

Pia Delin (L) initierade vid sammanträdet den 20 maj 2022 ett ärende till 
Funktionsstödsnämnden gällande tvångs- och begränsningsåtgärder. 
Funktionsstödsnämnden beslutade att ärendet skulle återkomma vid 
nästkommande sammanträde när förvaltningen haft möjlighet att bereda 
ärendet. 

I ärendet skriver Pia Delin (L) att Socialstyrelsen och Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) genomfört undersökningar som påvisar att skydds- och 
begränsningsåtgärder förekommer inom LSS-verksamhet. 

Mot bakgrund av detta yrkar Pia Delin (L) på att följande frågor besvaras i 
nämnden: 

- Hur ser det ut med tvångs- och begränsningsåtgärder inom förvaltningen? 

- Om det förekommer, vad gör man åt det? 

- Bemötande av personer med ett utåtagerande beteende borde kunna lösas på 
annat sätt. Då behövs personal med kunskap inom bemötande i stället för 
undersköterska. Har detta diskuterats? 



ÖREBRO Protokoll  
 

  4 (10) 
 

- Personer med dessa funktionsnedsättningar borde ha personal som denne 
känner väl, som sitt stöd vid situationer med oro. Har detta diskuterats någon 
gång? 

- På varje boende borde det finnas åtminstone en personal som har stor 
kunskap inom bemötande av personer med autism och/eller 
utvecklingsstörning för att hjälpa dessa när problem uppstår. Har detta tagits 
upp någon gång? 

Förvaltningen för sociala insatser har berett frågorna och förvaltningschef 
Johanna Viberg redovisar svaren utifrån en Powerpointpresentation. En 
skyddsåtgärd är en åtgärd som den enskilde samtyckt till och syftar till att ge 
skydd, trygghet och möjlighet till aktivitet. Skydds- och begränsningsåtgärder 
har identifierats som ett utvecklingsområde i förvaltningen då brister 
framkommit vad gäller tillämpning, kompetens och dokumentation. 
Förvaltningen arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande på individ-, 
grupp- och organisationsnivå för att oönskade händelser inte ska ske. 
Händelser som medfört eller kunnat medföra något oönskat för individen 
rapporteras och utreds. 

Samtliga verksamheter arbetar kontinuerligt med att matcha medarbetares 
kompetens med servicemottagares behov och utbildningsinsatser tillhandahålls 
för fortbildning. Antalet personal som arbetar kring en individ varierar 
beroende på behov och känslighet inför förändringar. Det finns stor 
medvetenhet i förvaltningen kring vikten av kontinuitet.  

Beslutsunderlag 

Pia Delins (L) ledamotsinitiativ, 2022-05-05 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Ledamotsinitiativet är besvarat. 

Beslut 

Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 73 Ekonomisk månadsrapport, maj 

Ärendenummer: Nf 252/2022 
Handläggare: Amanda Appel 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet efter maj månad. 
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Funktionsstödsnämnden redovisar fram till maj en negativ ekonomisk 
avvikelse om 2,5 miljoner kronor mot periodiserad budget. Det är primärt 
personalkostnaderna som avviker från budget och bidrar till underskottet. 

Helårsprognosen innebär ett underskott om 23,4 miljoner kronor. Exklusive 
intraprenad uppgår det prognostiserade underskottet till 26,2 miljoner kronor. 
Avvikelsen förklaras av höga personalkostnader. Arbetet för att uppnå en 
ekonomi i balans fortgår och det ekonomiska läget ser bättre ut än vid årets 
början då effektiviseringsbehovet uppgick till 44,3 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk månadsrapport, maj 2022 

Förslag till beslut 

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Månadsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för 
kännedom. 

Beslut 

Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

   

§ 74 Förvaltningens pedagogorganisation 

Handläggare: Johanna Viberg, Kristina Lundberg 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Johanna Viberg och HR-strateg Kristina Lundberg 
informerar om förvaltningens pedagogorganisation. Under 2021 genomfördes 
en organisationsförändring i förvaltningen då två nya befattningar infördes: 
stödpedagog och verksamhetspedagog. Målet med förändringen var bland 
annat att klara kompetensförsörjningsutmaningen och att kunna möta framtida 
arbetskraftsbehov. 

Syftet med införandet av stödpedagog var bland annat att tillgodose individens 
behov av individuella lösningar och att samordna Örebro kommun med länets 
övriga kommuner kring kompetensnivåer och yrkeskategorier. I samband med 
införandet av stödpedagog förändrades dåvarande boendepedagoguppdraget 
till verksamhetspedagog, med utökat uppdrag, ansvar och svårighetsgrad. 

Sedan förvaltningsledningsgruppen fattade beslut om den nya 
pedagogorganisationen i december 2020 har samtliga berörda 
verksamhetsområden i förvaltningen gjort sina egna behovsanalyser, 
riskbedömt, samverkat och slutligen beslutat om sina nya 
pedagogorganisationer.  
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Förslag till beslut 

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 75 Exempel från verksamheten 

Ärendenummer: Nf 91/2022 
Handläggare: Susanne Oscarsson, Marie Krantz 

Ärendebeskrivning 

Planerare Susanne Oscarsson och boendepedagog Marie Krantz informerar 
nämnden om hur man arbetat för ökat valdeltagande inom Grupp- och 
servicebostad. 

En arbetsgrupp har tagit fram stödmaterial, dels för medarbetare som ska 
trygga dem i vad de har möjlighet till och får vara delaktiga i, dels för 
servicemottagare med tips om var man kan hitta bra information och hur man 
går tillväga för att rösta. Syftet är att öka intresset för höstens val och att 
motivera fler att gå och rösta. För att informera om valet används neutrala 
informationskällor, till exempel Valmyndigheten. 

Förutsättningarna ser olika ut i verksamheterna. På en gruppbostad arbetar 
personalen för att väcka intresse för valet genom att lyssna, ställa frågor, 
använda bildstöd, med mera. 

Beslutsunderlag 

Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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§ 76 Ekonomi i balans 2022 

Ärendenummer: Nf 90/2022 
Handläggare: Jenny Nygårds 

Ärendebeskrivning 

I samband med beslut om Verksamhetsplan med budget 2022 gav nämnden 
förvaltningen i uppdrag att uppnå en ekonomi i balans under år 2022.  

Avdelningschef Jenny Nygårds informerar nämnden om LSS Fritid. Inom LSS 
Fritid ingår insatserna kontaktperson, ledsagare, avlösare och kontaktfamilj. 
Kontaktperson och kontaktfamilj är arvoderade uppdrag medan man som 
ledsagare och avlösare är PAN-anställd. Idag utför LSS Fritid cirka 800 beslut.  

LSS Fritid är en ramfinansierad verksamhet. Merparten av kostnaderna härleds 
till löner och arvoden till uppdragstagare och PAN-anställda. Det som påverkar 
verksamhetens kostnader under året är bland annat inflödet av nya ärenden, 
omfattningen på ärendena och tillgången på uppdragstagare.  

Beslutsunderlag 

Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Förvaltningen ges fortsatt i uppdrag att arbeta med åtgärder för att uppnå en 
ekonomi i balans. 

Beslut 

Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 77 Beslut att ställa in nämndsammanträdet 26 augusti 

2022 

Ärendenummer: Nf 755/2021 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 

Funktionsstödsnämnden fattade den 19 november 2021, § 133, beslut om 
sammanträdestider för 2022. 

Ordföranden föreslår att nämndsammanträdet den 26 augusti ställs in. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Funktionsstödsnämnden, 2021-11-19, § 133 
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Förslag till beslut 

Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Nämndsammanträdet den 26 augusti 2022 ställs in. 

Beslut 

Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 78 Ordförandens information 

Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden Georg Barsom (KD) lyfter att ledamöter haft problem kopplat 
till sina iPads och önskar att mer stöd fanns att tillgå för de som behöver hjälp. 

Ordföranden har besökt konserten "Funkis Under bar himmel" som är en del 
av Funkissommar 2022. Ordföranden riktar ett stort tack till alla som varit med 
och genomfört detta. 

Slutligen tackar ordföranden nämnden, tjänstemännen och hela förvaltningen 
för gott arbete under terminen som gått, och önskar alla en trevlig sommar. 

Förslag till beslut 

Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 79 Förvaltningens information 

Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om läget avseende 
sommarrekryteringarna. Sedan förra nämndsammanträdet har flera vikarier 
rekryterats men rekryteringen är ännu inte klar. Marknadsföringen har breddats 
och annonsen reviderats med andra kompetenskrav. Ett samarbete har också 
inletts med bemanningsenheten inom Barn- och utbildning. 

Slutligen meddelar Johanna Viberg att hon från och med årsskiftet, då den nya 
förvaltningsorganisationen träder i kraft, kommer ha en ny tjänst som 
områdeschef för Individ- och familjeomsorgen. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 

Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 80 Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendenummer: Nf 117/2022 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar beslut som tagits med stöd av delegation under 
perioden 1–31 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning över delegationsbeslut, maj 2022 
Attestkomplettering, maj 2022 (Nf 802/2021) 
Delegationsbeslut - Utdelning av stiftelsemedel ur Stiftelsen Gottfrid Ericssons 
fond (Nf 393/2022) 
Bilaga - Sammanställning över utdelning av stiftelsemedel ur Stiftelsen Gottfrid 
Ericssons fond (Nf 393/2022) 

Förslag till beslut 

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 

Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 81 Anmälan av handlingar 

Ärendebeskrivning 

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

Beslutsunderlag 

Samverkansprotokoll, justerat, 2022-05-12 (Nf 54/2022) 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, 
2022-03-29, § 9 (Nf 457/2019) 
Strategi mot hemlöshet i Örebro (Nf 457/2019) 
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Inbjudan till konferens, 7 september 2022 

Förslag till beslut 

 Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 

Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  


