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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2021-09-24 
Tid: 9.00–11.45 
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) 
Anders Karlsson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kerstin Ejdertoft (M) ersätter Bjarne Svantesson (M) 
 
Närvarande ersättare 
Björn Ramstedt (S) 
Marie Georgson (S) 
Berit Bekkhus (V) §§ 102-108 
David Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Åsa Tiderman verksamhetschef 
Rikard Lund verksamhetschef 
Amanda Appel utvecklingschef 
Moa Ramberg ekonom 
Annelie Fridman planerare 
Berit Hjalmarsson projektkoordinator 
Solweig Olsson personalföreträdare 
 
Paragraf 96–108 
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Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Georg Barsom (KD), ordförande 
 
Anders Karlsson (L), justerare  
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§ 96 Protokollsjusterare 

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

  

§ 97 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Ärendelistan fastställs utan ändringar. 

  

§ 98 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 99 Delårsrapport med prognos 2, 2021 
Ärendenummer: Nf 444/2021 
Handläggare: Moa Ramberg, Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för sociala insatser har sammanställt en delårsrapport till och 
med den 31 augusti med prognos 2 för 2021. 

Funktionsstödsnämnden redovisar ett underskott om 5,4 miljoner kronor mot 
periodiserad budget i samband med delår 2 och prognostiserar ett underskott 
om 14,6 miljoner kronor vid årets slut. Verksamheterna arbetar med att nå en 
ekonomi i balans men har under flera år ålagts större effektiviseringsuppdrag 
och vissa verksamheter flaggar nu för att de ser stora svårigheter att nå dessa 
utan att riskera att kvalitén på verksamheten blir bristfällig. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2, 2021 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Funktionsstödsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare 
hantering. 
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3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en ekonomi i 
balans. 

Yrkande 
Frederick Axewill (S) yrkar bifall till Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

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

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

1. Funktionsstödsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare 
hantering. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en ekonomi i 
balans. 

  

Christina Hermansson Plaçon (V) avstår från att delta i beslutet med 
hänvisning till Vänsterpartiets eget förslag till budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

Pia Delin (L) och Anders Karlsson (L) avstår från att delta i beslutspunkt 3 
med hänvisning till Liberalernas eget förslag till budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

  

§ 100 Nyttjande av planeringsreserven 
Ärendenummer: Nf 464/2021 
Handläggare: Amanda Appel, Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden har i budget 2021 en planeringsreserv på 768 000 
kronor som ska finansiera valda satsningar och oförutsedda kostnader under 
året. 

Nämnden föreslås att genom medel från planeringsreserven finansiera 
satsningar som riktar sig till servicemottagarna genom kvalitetshöjande 
aktiviteter och insatser:  

– 50 000 kr för ”Funkismello” – som kommer att spelas in och sändas digitalt. 

– 100 000 kronor för digitalt julfirande för servicemottagarna -en ”julstream” 
som kommer göras tillgänglig på liknande sätt som ”funkis sommarstream”. 
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Förslaget uppgår till en total summa om 150 000 kronor. Inget tidigare 
nyttjande av planeringsreserven under året är beslutat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-07 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:  

- Nämnden fastställer nyttjande av planeringsreserven enligt beskrivning i 
tjänsteskrivelsen. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

Pia Delin (L) och Anders Karlsson (L) avstår från att delta i beslutet med 
hänvisning till Liberalernas eget förslag till budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

Bjarne Bäckström (SD) avstår från att delta i beslutet. 

  

§ 101 Remiss - Konstpolicy för Örebro kommun (Km 
208/2021) 
Ärendenummer: Nf 533/2021 
Handläggare: Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden ges möjlighet att yttra sig över förslaget till 
Konstpolicy för Örebro kommun. Remissvar ska lämnas till Kulturnämnden 
senast den 30 september 2021.  

Nämnden föreslås i sitt yttrande tillstyrka den föreslagna policyn med 
synpunkter. Bland annat lyfts i förslaget till yttrande att policyn särskilt beaktar 
ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och att hänsyn tas 
till val av konstverk och plats. Konstverk får inte bli ett hinder för personer 
med funktionsnedsättning i valet och utformningen av konst i samhället 
och/eller vid nybyggnationer. Nämnden vill också framföra en önskan om att, 
när det är möjligt, främja konstnärer med lokal anknytning till Örebro. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-27 
Förslag till yttrande, 2021-08-17 
Remissmissiv, 2021-05-10 
Remissversion - Konstpolicy för Örebro kommun 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:  

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

Yrkande 
Frederick Axewill (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

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

  

Bjarne Bäckström (SD) avstår från att delta i beslutet. 

  

§ 102 Rehabiliterande arbetssätt - information 
Handläggare: Berit Hjalmarsson 

Ärendebeskrivning 
Projektkoordinator Berit Hjalmarsson ger nämnden en lägesrapport från 
projektet Rehabiliterande arbetssätt. 

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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§ 103 Ekonomi i balans 2021 
Ärendenummer: Nf 125/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får information om coronapandemins ekonomiska effekter samt 
förändrade inköpsbeteende kopplat till nämndens riktade 
inköpseffektiviseringsuppdrag. 

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. 

  

Pia Delin (L) och Anders Karlsson (L) avstår från att delta i beslutspunkt 2 
med hänvisning till Liberalernas eget förslag till budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

Christina Hermansson Plaçon (V) avstår från att delta i beslutspunkt 2 med 
hänvisning till Vänsterpartiets eget förslag till budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

  

§ 104 Exempel från verksamheten 
Ärendenummer: Nf 124/2021 
Handläggare: Amanda Appel 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingschef Amanda Appel informerar nämnden om genomförda 
sommaraktiviteter. Sommaraktiviteterna riktades till alla i Örebro kommun 
som har en funktionsnedsättning. Bland annat anordnades även i år en digital 
sommarfestival, Funkis sommarstream. De tre avsnitten, som publicerades i 
juni, juli respektive augusti sågs av mer än 2000 personer. 

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. 

  

§ 105 Ordförandens information 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar om att höstens 
kontaktpolitikerbesök startat. Dessa genomförs digitalt året ut. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 106 Förvaltningens information 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att förvaltningsledningen 
beslutat att avveckla den förhöjda beredskapsorganisationen som funnits under 
pandemin. Frågor kopplade till corona kommer hädanefter hanteras i linjen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 
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- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 107 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 648/2021 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 augusti–31 augusti 
2021 
Attestkomplettering, augusti (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. 

  

§ 108 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Nf 649/2021 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-08-19 (Nf 536/2021) 
Beslut från IVO i tillsynsärende (Nf 465/2021) 
Beslut från IVO, Lex Sarah (Nf 547/2021) 
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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. 
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