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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2022-02-18 
Tid: 9.00–12.00 
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) 
Tina Fingal Swens (C) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Katrin Edqvist (M) 
Stig Westlén (M) 
Anders Karlsson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kerstin Ejdertoft (M) ersätter Florencia Lopez (M) 
 
Närvarande ersättare 
Björn Ramstedt (S) 
Marie Georgson (S) 
Allan Armaghan (S) 
Ingvar Ernstson (C) 
Sara Maxe (KD) 
Berit Bekkhus (V) 
Thomas Rasmusson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Solweig Olsson personalföreträdare 
 
Paragraf 16–30 
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Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Georg Barsom (KD), ordförande 
 
Anders Karlsson (L), justerare  
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§ 16 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Anders Karlsson (L), med Bjarne Bäckström (SD) som ersättare, utses att 
justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras inom två veckor. 

 
 

§ 17 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) anmäler två övriga frågor. Frågorna läggs till dagordningen (§§ 19–20). 

 

§ 18 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 19 Övrig fråga från Pia Delin (L) om läkarvård på 
gruppbostäder 
Ärendenummer: Nf 248/2022 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) ställer en övrig fråga gällande läkarvård på gruppbostäderna. Hur 
tillgodoses behov av läkare på gruppbostäderna? 

Förvaltningen besvarar frågan vid nästkommande sammanträde. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Frågan besvaras vid nästkommande sammanträde. 

  

§ 20 Övrig fråga från Pia Delin (L) om stödpedagogers 
arbetsuppgifter 
Ärendenummer: Nf 249/2022 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) ställer en övrig fråga gällande stödpedagogers arbetsuppgifter. Pia 
Delin (L) har fått till sig att stödpedagogerna tilldelas administrativa 
arbetsuppgifter. 
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Förvaltningschef Johanna Viberg besvarar frågan muntligt. Stödpedagog är en 
ny titulatur som införts i samband med införandet av ny pedagogorganisation i 
förvaltningen. Det finns en uppdragsbeskrivning för stödpedagoger som delges 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Uppdragsbeskrivning - Stödpedagog 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Frågan är besvarad. 

  

§ 21 Patientsäkerhetsberättelse 2021 - information 
Ärendenummer: Nf 200/2022 
Handläggare: Erica Gunnarsson, Cecilia Lundberg 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen 2021 sammanfattar Örebro kommuns arbete med 
patientsäkerhet under året och är sammanställd av medicinskt ansvariga. 

Den politiska nämnden har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten och den 
hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för huvudmannen Örebro 
kommun. Ett sätt för nämnden att ta detta ansvar är att följa upp hälso- och 
sjukvården och patientsäkerheten genom att årligen ta del av vårdgivarnas 
patientsäkerhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-11 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivaren Örebro 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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§ 22 Årsberättelse 2021 - beslut 
Ärendenummer: Nf 168/2022 
Handläggare: Moa Ramberg, Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Årsberättelsen syftar till att redovisa resultatet av nämndens uppdrag och 
ekonomi för år 2021. Rapporten innehåller även analys av resultat samt 
noteringar om positiva iakttagelser och förbättringsområden. 

Funktionsstödsnämnden redovisar för år 2021 en negativ ekonomisk avvikelse 
om 13,1 miljoner kronor mot budget. Underskottet motsvarar 1,54 % av årets 
budgeterade kostnader. Funktionsstödsnämnden har under året kompenserats 
av staten för merkostnader samt merkostnader i sjukfrånvaro till följd av covid-
19 vilket mildrat ett annars potentiellt högre underskott inom nämnden.  

Beslutsunderlag 
Årsberättelse 2021, 2022-01-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Funktionsstödsnämnden fastställer Årsberättelse 2021. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för fortsatt 
hantering. 

Yrkande 
Frederick Axewill (S) och Tina Fingal Swens (C) yrkar bifall till Förvaltningen 
för sociala insatsers förslag. 

Proposition 
Ordföranden Georg Barsom (KD) finner att det endast finns ett förslag till 
beslut, det vill säga bifall till Förvaltningen för sociala insatsers förslag, och att 
Funktionsstödsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

1. Funktionsstödsnämnden fastställer Årsberättelse 2021. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för fortsatt 
hantering. 

  

Christina Hermansson Plaçon (V) och Bjarne Bäckström (SD) avstår från delta 
i beslutet. 
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§ 23 Remiss - Biblioteksplan för Örebro kommun - beslut 
Ärendenummer: Nf 143/2022 
Handläggare: Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över remiss gällande 
Biblioteksplan för Örebro kommun. Yttrande ska lämnas till Kulturnämnden 
senast den 19 mars 2022. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram för Funktionsstödsnämnden att 
behandla på nämndsammanträde i februari 2022. Nämnden föreslås i sitt 
yttrande tillstyrka förslaget med synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-27 
Förslag till yttrande, 2022-01-27 
Missiv, 2021-11-24 
Remissförslag – Biblioteksplan för Örebro kommun från 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Funktionsstödsnämnden antar förslag till yttrande som sitt eget och 
översänder det till Kulturnämnden. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 24 Utbildning i Barnkonventionen 
Ärendenummer: Nf 219/2022 
Handläggare: Annifrid Frimodig 

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Annifrid Frimodig håller en utbildning för nämnden i 
barnkonventionen. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Funktionsstödsnämnden har tagit del av informationen. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 25 Ekonomi i balans 2022 
Ärendenummer: Nf 90/2022 
Handläggare: Åsa Tiderman, Rikard Lund 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschefer Åsa Tiderman och Rikard Lund presenterar det 
ekonomiska läget inom nämndens verksamheter och vilka utmaningar man står 
inför under 2022. 

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. 

  

Christina Hermansson Plaçon (V) avstår från att delta i beslutet. 

  

§ 26 Exempel från verksamheten 
Ärendenummer: Nf 91/2022 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Helena Augustsson informerar nämnden om återbruk av trasig 
elektronik på en gruppbostad 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Nämndens behandling 
Funktionsstödsnämnden enas om att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

  

§ 27 Ordförandens information 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Georg Barsom (KD) uppmanar ledamöterna att fortsatt undvika 
att genomföra fysiska besök i verksamheterna till dess att verksamheterna 
hunnit återhämta sig. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

 
 

§ 28 Förvaltningens information 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg ger aktuell information om läget i 
förvaltningen avseende covid-19. Det finns fortfarande smitta både bland 
medarbetare och servicemottagare, även om antalet smittade sjunkit. Sedan den 
19 januari rapporterar cheferna in sjukfrånvaron till förvaltningsledningen så de 
kan följa frånvarostatistiken i verksamheterna. Snabbtest i form av antigentest 
har införts som en riskreducerande åtgärd för medarbetare som arbetar nära 
vårdtagare. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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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. 

  

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 117/2022 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut, 2022-01-01–2022-01-31 
Attestkomplettering, februari 2022 (Nf 802/2021) 

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. 

  

§ 30 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2022-01-13 (Nf 50/2022) 
Beslut från IVO i tillsynsärende, 2022-01-20 (Nf 446/2021) 
Beslut från IVO i tillsynsärende, 2022-01-20 (Nf 215/2020) 
Beslut från IVO i tillsynsärende, 2022-01-20 (Nf 216/2020) 
Inbjudan till demokratikonferens 
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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. 
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