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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2021-10-22 
Tid: 9.00–12.00 
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) 
Stig Westlén (M) 
Anders Karlsson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kerstin Ejdertoft (M) ersätter Katrin Edqvist (M) 
Thomas Rasmusson (L) ersätter Florencia Lopez (M) 
 
Närvarande ersättare 
Björn Ramstedt (S) 
Marie Georgson (S) 
Sara Maxe (KD) 
David Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Amanda Appel utvecklingschef 
Rikard Lund verksamhetschef 
Annelie Fridman planerare 
Moa Ramberg ekonom 
Francelia Prediger boendesamordnare 
Hanna Sahlqvist biträdande enhetschef 
Yvonne Haneskog processledare 
Solweig Olsson personalföreträdare 
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Paragraf 109–122 
 
 
Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Georg Barsom (KD), ordförande 
 
Bjarne Bäckström (SD), justerare  
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§ 109 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Bjarne Bäckström (SD), med Pia Delin (L) som ersättare, utses att justera 
dagens protokoll. 

  

§ 110 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Ärendelistan fastställs utan ändringar. 

  

§ 111 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 112 Tillsynsplan 2022 - beredning 
Ärendenummer: Nf 485/2021 
Handläggare: Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden 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. 

Ärendet bereds vid dagens sammanträde. Beslut fattas vid sammanträdet den 
19 november. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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§ 113 Ekonomisk månadsrapport, september 
Ärendenummer: Nf 204/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet efter september månad. 

Funktionsstödsnämnden redovisar fram till september en negativ ekonomisk 
avvikelse om 7,4 miljoner kronor mot periodiserad budget för perioden. Flera 
av nämndens större verksamheter redovisar ett underskott vid tidpunkten. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, september 

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. 

  

§ 114 Svar på ledamotsinitiativ från Pia Delin (L) 
Ärendenummer: Nf 617/2021 
Handläggare: Johanna Viberg, Francelia Prediger, Hanna Sahlqvist 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) initierade vid sammanträdet den 26 augusti ett ärende till 
Funktionsstödsnämnden gällande stödbehovsmätningar, utbildning för 
medarbetare, bemanning samt inskolning för ny personal. Pia Delin (L) yrkade 
att frågeställningarna tas upp i nämnden under hösten för diskussion. 
Funktionsstödsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att bereda 
frågeställningarna. 

Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om introduktionen för nya 
medarbetare, kompetens- och utbildningskrav samt det personalstrategiska 
arbetet. Boendesamordnare Francelia Prediger och biträdande enhetschef 
Hanna Sahlqvist från Myndighetsverksamheten informerar nämnden om hur 
stödbehovsmätningar går till. 

Beslutsunderlag 
Pia Delins (L) ledamotsinitiativ, 2021-08-24 
Powerpointpresentation 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 115 Sociala investeringar - information 
Ärendenummer: Nf 750/2021 
Handläggare: Yvonne Haneskog 

Ärendebeskrivning 
Processledare Yvonne Haneskog informerar nämnden om projektet Sociala 
investeringar. 

Sociala investeringar initierades politiskt år 2010. Den första sociala 
investeringen startade år 2014. Sociala investeringar handlar om att 
göra förebyggande och tidiga insatser för att motverka framtida utanförskap 
och kostnader. Funktionsstödsnämnden har hittills involverats i två sociala 
investeringar: V&OX och NP-samverkan. 

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. 

  

§ 116 Ekonomi i balans 2021 
Ärendenummer: Nf 125/2021 
Handläggare: Rikard Lund 

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. 
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Vid dagens sammanträde informerar verksamhetschef Rikard Lund om 
införande av resursfördelningsmodell inom Socialpsykiatrin. 

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. 

  

§ 117 Ny förvaltningsorganisation i Örebro kommun - 
information 
Ärendenummer: Nf 749/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om pågående arbete med ny 
förvaltningsorganisation i Örebro kommun. 

Kommunfullmäktige antog i september 2021 en ny nämndorganisation för 
Örebro kommun. Den nya nämndorganisationen träder i kraft den 1 januari 
2023. Beslutet innebär bland annat att antalet nämnder minskar från 20 till 13 
och att programnämnderna avvecklas.  

Förslag till ny förvaltningsorganisation som svarar upp mot den nya 
nämndorganisationen arbetas fram under hösten 2021. Beslut fattas i juni 2022. 

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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§ 118 Nära vård - information 
Ärendenummer: Nf 747/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar nämnden om Nära vård, som är 
ett nytt personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och 
förutsättningar. 

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. 

  

§ 119 Ordförandens information 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar om att nämnden från och med 
november månad ska återgå till att sammanträda på förvaltningskontoret på 
Ringgatan 32. Kontaktpolitikerbesöken sker fortsatt digitalt men återgången till 
fysiska kontaktpolitikerbesök är på gång. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 
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§ 120 Förvaltningens information 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att det sker en successiv 
återgång till det nya normala i verksamheterna. Läget i verksamheterna är lugnt. 

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. 

  

§ 121 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 709/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar beslut som tagits med stöd av delegation under 
perioden 1 september–30 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 september–
30 september 2021 
Attestkomplettering, september (Nf 576/20210) 

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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§ 122 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Nf 710/2021 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-09-16 (Nf 632/2021) 
Protokollsutdrag, "Sociala investeringar: uppföljande utvärdering av NP-
samverkan", Kommunstyrelsen, 2021-08-24, § 160 (Nf 511/2021) 
Rapport sociala investeringar: NP-samverkan - uppföljande utvärdering (Nf 
511/2021) 
Tjänsteskrivelse, Utredning - Vårdskada på grupp- och servicebostad, område 
2 samt daglig verksamhet, 2021-09-28 (Nf 476/2021) 
Utredning vårdskada, 2021-05-19 

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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