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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2021-11-19 
Tid: 9.00–12.15 
Plats: Dahlian, Ringgatan 32 
 
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) §§ 123–128 
Katrin Edqvist (M) 
Stig Westlén (M) 
Anders Karlsson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Berit Bekkhus (V) ersätter Christina Hermansson Plaçon 

(V) §§ 129–143 
Kerstin Ejdertoft (M) ersätter Florencia Lopez (M) 
 
Närvarande ersättare 
Björn Ramstedt (S) 
Marie Georgson (S) 
Allan Armaghan (S) 
Ingvar Ernstson (C) 
Sara Maxe (KD) 
Thomas Rasmusson (L) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Solweig Olsson personalföreträdare 
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Paragraf 123–143 
 
 
Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Georg Barsom (KD), ordförande 
 
Pia Delin (L), justerare  
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§ 123 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L), med Katrin Edqvist (M) som ersättare, utses att justera dagens 
protokoll. 

 

§ 124 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Ärendelistan fastställs utan ändringar. 

Pia Delin (L) anmäler två övriga frågor. Den första gäller serviceassistenter 
inom äldrevården. Tidigare har servicemottagare inom Daglig verksamhet 
arbetat som serviceassistenter på ett vård- och omsorgsboende. Dessa gick en 
ettårig utbildning på särvux. Kommer fler servicemottagare få möjlighet till 
detta? 

Frågan besvaras vid nästkommande nämndsammanträde. 

Pia Delins (L) andra övriga fråga gäller ett beslut om att bland andra personer 
med NPF-diagnoser inte längre får stöd med färdtjänst för att åka och handla. 
Är detta ett tjänstemannabeslut eller ett politiskt beslut, och varför har 
Funktionsstödsnämnden inte fått kännedom om detta? 

Frågan besvaras vid nästkommande nämndsammanträde. 

  

§ 125 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 
 

§ 126 Nulägesöversikt 2021 - beredning 
Ärendenummer: Nf 702/2021 
Handläggare: Moa Ramberg, Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Nulägesöversikten för Funktionsstödsnämnden är en samlad analys av 
nämndens nuläge med nedslag i bland annat nämndens starkaste respektive 
svagaste resultat, nämndens största nuvarande utmaningar samt olika trender 
som kan påverka nämnden framöver. Nulägesöversikten syftar till att ge 
ledamöter och intressenter en konkret bild av nämndens nuläge. Denna 
översikt kommer att ingå som underlag i budgetarbetet inför Övergripande 
strategier och budget (ÖSB) 2023. 
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Ärendet bereds vid dagens sammanträde. Beslut fattas vid sammanträdet den 
17 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
Nulägesöversikt för Funktionsstödsnämnden 

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. 

  

§ 127 Tillsynsrapport 2021 - beslut 
Ärendenummer: Nf 385/2020 
Handläggare: Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden har i samband med beslut om Tillsynsplan 2021 
beslutat att genomföra tillsyn på ekonomiområden, verksamhetsområden och 
personalområden. Uppföljning av tillsynen görs i en tillsynsrapport.  

Tillsynen för 2021 avser rutin för inleverans av inkontinensmaterial, rutin för 
budget och prognos och riktlinje för basalhygien. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport 2021 med bilagor, 2021-11-01 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:  

1. Nämnden godkänner Tillsynsrapport 2021. 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa och följa upp de i 
Tillsynsrapport 2021 föreslagna åtgärderna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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§ 128 Tillsynsplan 2022 - beslut 
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 bereddes vid sammanträdet den 22 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2022, 2021-10-12 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:  

- Nämnden ska under 2022 granska: 

1. Följs rutin för servicemottagares egenvård? 
2. Systematik för kontroll av resursfördelningsmodell 
3. Följs kompetensstyrningsmodell för kompetensutvecklingsplan för 

medarbetare? 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 129 Remiss - Fordonsriktlinjer för Örebro kommun - beslut 
Ärendenummer: Nf 681/2021 
Handläggare: Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden ges möjlighet att yttra sig över förslaget till 
Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern. Riktlinjerna ska ersätta 
nuvarande Fordonspolicy med riktlinjer som antogs 2013. Remissvar ska 
lämnas till Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling senast den 6 
december 2021.  

Nämnden föreslås i sitt yttrande tillstyrka föreslagna riktlinjer med förslag till 
tillägg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28 
Förslag till yttrande, 2021-10-27 
Följebrev, 2021-08-26 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  6 (13) 

Remissversion - Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern, 2021-06-09 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Funktionsstödsnämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 130 Ekonomisk månadsrapport, oktober 
Ärendenummer: Nf 204/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet efter oktober månad. 

Funktionsstödsnämnden redovisar fram till oktober en negativ ekonomisk 
avvikelse om 10,2 miljoner kronor mot periodiserad budget för perioden. Flera 
av nämndens större verksamheter redovisar ett underskott vid tidpunkten. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, oktober 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. 

 

§ 131 Ombudgetering och tilläggsanslag - beslut 
Ärendenummer: Nf 464/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Ärendet innefattar en tillfällig satsning från Kommunstyrelsen med anledning 
av väsentligt högre skatteintäkter än budgeterat för 2021. 
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Funktionsstödsnämnden beviljas 624 tusen kronor i tillfälliga medel att nyttja 
under 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Budgetändringar i enlighet med underlag i tjänsteskrivelsen fastställs. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 132 Avskrivning av 2020 års osäkra fordringar - beslut 
Ärendenummer: Nf 726/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Enligt god redovisningssed skall en osäker fordran inte tas upp som en tillgång. 
Det innebär att kommunens tillgångar i bokföringen endast ska omfatta 
fordringar som kommunen troligtvis kan få in.  

Enligt kommunens riktlinjer är fordringar som är äldre än ett år osäkra. Dessa 
fordringar ska skrivas av i kommunens bokföring. Kravet mot den enskilde 
berörs dock inte, utan kvarstår oförändrat.  

Förvaltningen för sociala insatser har utestående fordringar till ett belopp av 
44 568 kronor fördelat på 83 fakturor med 16 olika mottagare för år 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-03 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:  

- Osäkra fordringar till ett belopp av 44 568 kronor avskrivs 
redovisningsmässigt för år 2020. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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§ 133 Sammanträdestider för nämnden 2022 - beslut 
Ärendenummer: Nf 755/2021 
Handläggare: Frida Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för sociala insatser har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för Funktionsstödsnämnden under 2022. 

Förslaget innebär vissa avsteg från de av Kommunstyrelsen rekommenderade 
veckorna för driftsnämndernas sammanträden. Avstegen föreslås för att 
förvaltningen ska hinna göra prognoser och sammanställa månadsrapporter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:  

- Ordinarie sammanträden för nämnden ska under 2022 hållas kl. 9.00-12.00 
den 21 januari, 18 februari, 25 mars, 22 april, 20 maj, 23 juni, 26 augusti, 23 
september, 21 oktober, 25 november och 16 december. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 134 Programmet för hållbar utveckling - information 
Ärendenummer: Nf 789/2021 
Handläggare: Hanna Ryman 

Ärendebeskrivning 
Hållbarhetsstrateg Hanna Ryman informerar om Programmet för hållbar 
utveckling, med fokus på social hållbarhet. 

Programmet för hållbar utveckling antogs av Kommunfullmäktige den 16 juni 
2020 och grundar sig bland annat i Agenda 2030. Programmet består av sex 
målområden med ett antal tillhörande delmål till år 2030. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 135 Kvalitetsberättelse 2021 - information 
Ärendenummer: Nf 788/2021 
Handläggare: Pernilla Wenström 

Ärendebeskrivning 
Socialt ansvarig samordnare (SAS) Pernilla Wenström informerar om arbetet 
med Kvalitetsberättelse 2021. 

Den som bedriver socialtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller verksamhet 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bör varje år 
upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse enligt SOSFS 2011:9. 
Kvalitetsberättelsen ska beskriva och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet 
under året. 

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. 

  

§ 136 Brukarundersökning inom funktionshinderområdet - 
information 
Ärendenummer: Nf 459/2021 
Handläggare: Pernilla Wenström 

Ärendebeskrivning 
SAS Pernilla Wenström informerar om resultatet i Brukarundersökning 2020 
samt om processen inför Brukarundersökning 2021. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 
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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. 

  

§ 137 Kostnad per brukare - information  
Ärendenummer: Nf 475/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Moa Ramberg presenterar 2020 års KPB-resultat. Kostnad per 
brukare (KPB) är en metod för kostnadsberäkning av olika insatser inom 
omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. 

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. 

  

§ 138 Ekonomi i balans 2021 - information 
Ärendenummer: Nf 125/2021 
Handläggare: 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 informerar ekonom Moa Ramberg om nämndens 
planeringsreserv. 
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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. 

Nämndens behandling 
Funktionsstödsnämnden enas om att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

  

§ 139 Ordförandens information 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar om att presidiet nyligen haft sin 
årliga träff med Stadsrevisionen. Ikväll, den 19 november, är det premiär för 
Funkismello.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 140 Förvaltningens information 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att man ser en ökad 
smittspridning i verksamheterna. Förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer. Vaccindos 3 delas nu ut till servicemottagarna. 
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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. 

  

§ 141 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 779/2021 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 oktober–31 oktober 
2021 
Utdelning av stiftelsemedel ur Stiftelsen Gottfrid Ericssons fond och Makarna 
Israelssons astmafond (Nf 378/2021) 

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. 

  

§ 142 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-10-15 (Nf 688/2021) 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 143 Tillsynsärende, Socialpsykiatrin - information 
Ärendenummer: Nf 483/2020 
Handläggare: Rikard Lund 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har meddelat beslut i tillsynsärende 
inom Socialpsykiatrin. 

Beslutsunderlag 
Beslut, 2021-10-20 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet 

Nämndens behandling 
Funktionsstödsnämnden enas om att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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