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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2021-04-23 
Tid: 9.00–11.40 
Plats: Sessionssalen, 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) 
Tina Fingal Swens (C) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Katrin Edqvist (M) 
Stig Westlén (M) 
Bjarne Svantesson (M) 
Anders Karlsson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Marie Georgson (S) 
Allan Armaghan (S) 
Sara Maxe (KD) 
Berit Bekkhus (V) 
Kerstin Ejdertoft (M) 
Thomas Rasmusson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Amanda Appel utvecklingschef 
Annelie Fridman planerare 
Moa Ramberg ekonom 
Rikard Lund verksamhetschef 
Catarina Dahlén Karlsson verksamhetsutvecklare 
Magnus Elfving pedagogisk verksamhetsutvecklare 
Anela Dzanic enhetschef 
Ulrika Jansson boendepedagog 
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Solweig Olsson personalföreträdare 
 
 
Paragraf 41–55 
 
 
 
 
Frida Adolfsson, sekreterare 
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Georg Barsom (KD), ordförande 
 
Pia Delin (L), justerare  
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§ 41 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L), med Katrin Edqvist (M) som ersättare, utses att justera dagens 
protokoll. Protokollet justeras den 3 maj 2021. 

  

§ 42 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) anmäler en övrig fråga gällande hyreskostnader inom Bostad med 
särskild service. Frågan hänvisas till Programnämnd social välfärd. 

Ledamotsinitiativ från Pia Delin (L) gällande samordnad individuell plan (SIP) 
tillkommer ärendelistan, § 44. 

  

§ 43 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 44 Ledamotsinitiativ från Pia Delin (L) gällande 
samordnad individuell plan (SIP) 
Ärendenummer: Nf 363/2021 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) initierar ett ärende till Funktionsstödsnämnden gällande 
samordnad individuell plan (SIP). 

Yrkande 
Pia Delin (L) yrkar att Funktionsstödsnämnden ska få information om hur 
förvaltningen arbetar med att upprätta samordnade individuella planer (SIP). 

Georg Barsom (KD) yrkar att Funktionsstödsnämnden uppdrar åt 
Förvaltningen för sociala insatser att bereda ärendet. 

Proposition 
Ordförande Georg Barsom (KD) finner att det endast finns ett förslag till 
beslut, det vill säga att Funktionsstödsnämnden uppdrar åt Förvaltningen för 
sociala insatser att bereda ärendet, och att Funktionsstödsnämnden beslutar 
enligt detta. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Förvaltningen för sociala insatser får i uppdrag att bereda ärendet. 

  

§ 45 Remiss - Brottsförebyggande och trygghetsskapande 
strategi för Örebro kommun (Ks 61/2021) 
Ärendenummer: Nf 227/2021 
Handläggare: Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden ges möjlighet att yttra sig över förslaget till 
Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro kommun. 
Remissvar ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 30 april 2021. 

Förvaltningen har tagit fram förslag till yttrande över remissen. Nämnden 
föreslås i sitt yttrande tillstyrka den föreslagna strategin med synpunkter. Bland 
annat lyfts i förslaget till yttrande att fokus genomgående i strategin saknas på 
gruppen personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-31 
Funktionsstödsnämndens remissvar, 2021-03-30 
Missiv, 2021-01-13 
Remissversion, Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro 
kommun, 2021-01-15 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Funktionsstödsnämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 
Kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Christina Hermansson Plaçon (V) yrkar bifall till Förvaltningen för sociala 
insatsers förslag. 

Bjarne Svantesson (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i 
andra hand att ärendet ska avslås. 

Bjarne Bäckström (SD) yrkar bifall till Bjarne Svantessons (M) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden Georg Barsom (KD) ställer först Bjarne Svantessons (M) yrkande 
om återremiss under proposition och finner att Funktionsstödsnämnden 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Förvaltningen för sociala insatsers förslag och Bjarne Svantessons (M) 
yrkande om avslag. Ordföranden ställer förslaget mot varandra och finner att 
Funktionsstödnämnden beslutar enligt Förvaltningen för sociala insatsers 
förslag. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Funktionsstödsnämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 
Kommunstyrelsen. 

Reservation 
Bjarne Svantesson (M), Katrin Edqvist (M), Stig Westlén (M) och Bjarne 
Bäckström (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Bjarne 
Svantessons (M) yrkande. Reservationerna biläggs protokollet. 

  

§ 46 Ekonomisk månadsrapport, mars 
Ärendenummer: Nf 204/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden redovisar fram till mars månad en negativ ekonomisk 
avvikelse om 5,1 miljoner kronor mot periodiserad budget för perioden. Flera 
av nämndens verksamheter redovisar ett underskott vid tidpunkten vilket till 
viss del kompenseras av ett överskott inom främst den 
förvaltningsövergripande verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, mars 2021 

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. 
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§ 47 Ekonomi i balans 2021 
Ärendenummer: Nf 125/2021 
Handläggare: Rikard Lund, Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndsammanträdet den 19 mars 2021 beslutades att förvaltningen får till 
uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans för 2021. 
Vidare fick förvaltningen i uppdrag att löpande under året redogöra för arbetet 
med att uppnå en ekonomi i balans. 

Vid dagens sammanträde presenterar verksamhetschef Rikard Lund och 
ekonom Moa Ramberg de ekonomiska förutsättningarna för år 2021 samt 
planerade åtgärder för en ekonomi i balans inom Socialpsykiatrin, Personlig 
assistans och Barn- och ungdomsverksamheten. 

Verksamhetens kostnader ökar i högre takt än intäkterna på grund av ökade 
volymbehov samt förskjutning i stödbehov. Därutöver finns uppdrag sedan 
tidigare år som inte hanterats. Detta leder till behov av effektiviseringar. För att 
nå en ekonomi i balans påbörjar man under året ett arbete kring prognos- och 
budgetarbete i syfte att hitta en tydligare process samt fokuserar gemensamt på 
bemanningsekonomi. 

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. 

  

§ 48 Ledamotsinitiativ - efterlevnaden av 10 § LSS, 
individuella planer 
Ärendenummer: Nf 103/2021 
Handläggare: Catarina Dahlén Karlsson, Magnus Elfving 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) initierade vid nämndsammanträdet de 22 januari 2021 ett ärende 
till Funktionsstödsnämnden gällande efterlevnaden av 10 § LSS. Pia Delin (L) 
yrkade att nämnden får en föredragning med en representant från 
Myndighetsverksamheten gällande efterlevnaden av 10 § LSS.  

Catarina Dahlén Carlsson, verksamhetsutvecklare på 
Myndighetsverksamheten, informerar om individuella planer enligt 10 § LSS. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  7 (11) 

Den individuella planen ska upprättas om den enskilde som beviljats en insats 
enligt LSS ber om det. Det är inte möjligt att ur verksamhetssystemet ta fram 
statistik över antalet individuella planer som upprättats för servicemottagare i 
Örebro kommun. Vid en tidigare jämförelse i landet var antalet för Örebro 
kommun lågt. Det förekommer inte ofta att den enskilde ber om en individuell 
plan enligt 10 § LSS. 

Magnus Elfving, pedagogisk verksamhetsutvecklare, informerar om 
genomförandeplanen, som anger hur stödet till den enskilde genomförs. I 
genomförandeplanen ska den enskildes synpunkter, önskemål och delaktighet 
framgå. Där ska det praktiska genomförandet av individens stöd beskrivas. 
Utföraren ska tillsammans med individen och/eller dennes legala 
ställföreträdare sedan följa upp stödet för att säkerställa att rätt stöd ges utifrån 
individens förutsättningar, behov och mål. 

Beslutsunderlag 
Pia Delins (L) ledamotsinitiativ, 2021-01-13 
Powerpointpresentation, Individuella planer 
Powerpointpresentation, Genomförandeplaner 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 49 Övrig fråga från Christina Hermansson Plaçon (V) 
gällande kösituationen inom Bostad med särskild service 
Ärendenummer: Nf 403/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Christina Hermansson Plaçon (V) ställde vid förra nämndsammanträdet, den 
19 mars 2021, en övrig fråga om hur kösituationen inom Bostad med särskild 
service ser ut. Förvaltningschef Johanna Viberg besvarar frågan. 

Det är Myndighetsverksamheten inom Programnämnd social välfärds 
ansvarsområde som fattar beslut om särskilt boende. Myndighetsverksamheten 
har uppgett att det i februari 2021 fanns 49 personer med beslut om bostad 
med särskild service enligt LSS som inte fått sina beslut verkställda. Det finns 
också 9 personer med beslut om särskild boende inom Socialpsykiatrin, enligt 
SoL, som inte fått sina beslut verkställda. 
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Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Frågan anses besvarad. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 50 Exempel från verksamheten - upplevelsen av 
coronapandemin i verksamheten 
Ärendenummer: Nf 124/2021 
Handläggare: Anela Dzanic, Ulrika Jansson 

Ärendebeskrivning 
Anela Dzanic, enhetschef inom Grupp- och servicebostad, och Ulrika Jansson, 
boendepedagog, informerar nämnden om upplevelsen av coronapandemin i 
verksamheten. 

Pandemin har haft och har än idag stor påverkan på verksamheten. Under det 
senaste året har det huvudsakligen fokuserats på att förhindra att smittan sprids 
bland medarbetare och servicemottagare. I verksamheten har man följt 
informationen som kommunicerats via förvaltningsledningens kanaler och 
ställt om verksamheten för att förhindra smittspridning. Bland annat 
genomförs digitala möten samt utomhusaktiviteter i högre utsträckning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

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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§ 51 Digitala kontaktpolitikerbesök - information 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Georg Barsom (KD) informerar om genomförande av digitala 
kontaktpolitikerbesök. Kontaktpolitikerbesöken har pausats på grund av 
pandemin men återupptas från och med maj månad i digital form.  

Beslutsunderlag 
Gruppindelning för kontaktpolitikerbesök, 2021-04-13 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 52 Ordförandens information 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Georg Barsom (KD) informerar om att det nu finns en 
kortversion av verksamhetsplanen, den så kallade "Kort-VP:n". Den skickas till 
nämnden med post eftersom nämnden inte träffas fysiskt på grund av 
smittläget. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 
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§ 53 Förvaltningens information 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om läget i förvaltningen avseende 
covid-19. Just nu påverkas verksamheterna av pandemins tredje våg. 
Det fortsatta budskapet från förvaltningsledningen är att hålla i och hålla 
ut. Gällande vaccinering mot covid-19 informeras nämnden om att samtliga 
individer med beslut om hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
har fått båda vaccindoserna. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 54 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 377/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar beslut som tagit med stöd av delegation under 
perioden 1–31 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1–31 mars 2021 
Attestkomplettering, mars 2021 (Nf 576/2020) 
Ordförandebeslut gällande tillfällig nedstängning av verksamhet (Nf 368/2021) 

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. 
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§ 55 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Nf 376/2021 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-03-11 (Nf 286/2021) 
Protokollsutdrag, Årsberättelse Programnämnd social välfärd 2020 - Beslut, 
Programnämnd social välfärd, 2021-03-04, § 25 (Sov 4/2021) 
Riktlinje för dokumentationsskyldighet inom SoL och LSS, 2021-02-12 (Sov 
745/2020) 
Information om fördjupad utredning enligt Lex Sarah (Nf 334/2021) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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Yrkande
Ärende: Remiss – Strategi för brottsförebyggande arbete
beslut

Ärendenummer: Ks61/2021 Funktionsstödsnämnden
Örebro kommun
2021-04-23

Örebro behöver ett gediget brottsförebyggande arbete.
Örebros medborgare skulle må bra av att kommunen tog det brottsförebyggande arbetet mer 
på allvar. Vi har stora problem med utanförskap, öppen narkotikahandel och kriminalitet 
vilket gör att staden för många örebroare uppfattas som otrygg. Detta är allvarligt och något 
vi tillsammans med andra myndigheter måste jobba bättre med.

Moderaterna har under flera år haft med konkreta brottsförebyggande åtgärder i budgeten. 
Konkreta förslag som Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet röstat ner. 

Främst vill vi ha en skrivning som bygger på moderat politik från vår nationella strategi och 
den kommunala budget som vi lagt fram för Kommunfullmäktige. Dessutom bör strategin 
vara tydligare och kortare skriven.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar

att i första hand återremittera ärendet

att i andra hand avslå ärendet

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

För Moderaternas grupp i Funktionsstödsnämnden

Bjarne Svantesson (M)
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____________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Örebro kommun
Organisationsnummer: 802450–5730
Box 30000, 701 35, Örebro
Telefon: 019-21 55 38
E-post: orebro@sd.se Sid. 1  (1)

Yrkande/reservation
Ärende: Remiss – Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro kommun
Ärendenummer: Nf 227/2021  
Datum: 2021-04-23

Trygghet för alla generationer.
Nämndens remissvar har en mycket viktig poäng i att det saknas fokus på de som har en 
funktionsnedsättning och hur utsattheten och tryggheten för gruppen är extra viktig i och med varierande 
förmåga att söka hjälp, att få uppmärksamhet på missförhållanden och den ibland bristande 
kommunikativa förmågan som gör det svårt att få sin röst hörd. I nämndens tidigare rapporter ser vi att 
allt för många lider av både otrygghet och utsatthet.

Remissvaret pekar också på ett annat problem med strategin och det är avsaknaden av en tydligt 
formulerad handlingsplan. Strategin är allmän och teoretisk och som den är skriven så skulle den kunna 
användas för att göra avgörande skillnad lika väl som att vara en strategi för att låta det vara som 
tidigare. Det saknas löften och mål värden – vilket i sig ger frihet – men det ger inte krav på förändring.

I en så här stor och viktig fråga krävs det eftertanke och gärna en större diskussion. Det är val snart; 
först kyrkovalet och efter det riksdagsvalet. Alla människor vill ha trygghet och då gäller det att visa vad 
man vill göra och vad man vill förändra – och det är väljarnas förtroende som avgör vem de vill ge 
ansvaret den kommande mandatperioden. Kommunen behöver inte fler visionära dokument med 
teoretiska resonemang och spekulativa analyser – dessa har vi redan sedan ett par år tillbaka.

Vi efterfrågar en handlingskraftig strategi och det närmaste vi kan komma en sådan diskussion är genom 
att stödja moderaternas yrkande om en återremiss av ärendet. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag bifall på moderaternas yrkande om en återremiss av ärendet 
och i det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Funktionsstödsnämnden:

____________________________
Bjarne Bäckström (SD)
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