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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2021-06-18 
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) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Katrin Edqvist (M) 
Stig Westlén (M) 
Anders Karlsson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sara Maxe (KD) Ersätter Tina Fingal Swens (C) 
Kerstin Ejdertoft (M) Ersätter Bjarne Svantesson (M) 
 
Närvarande ersättare 
Marie Georgson (S) 
Thomas Rasmusson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Amanda Appel utvecklingschef 
Helena Hasslert lokalstrateg 
Charlotte Westman lokalstrateg 
Annifrid Frimodig avdelningschef 
Kristina Lundberg HR-strateg 
Karoline Asp enhetschef 
Moa Ramberg ekonom 
Solweig Olsson personalföreträdare 
 
Paragraf 69–83 
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Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Georg Barsom (KD), ordförande 
 
Katrin Edqvist (M), justerare 
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§ 69 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Katrin Edqvist (M), med Stig Westlén (M) som ersättare, utses att justera 
dagens protokoll. Protokollet justeras den 28 juni 2021. 

  

§ 70 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Christina Hermansson Plaçon (V) anmäler en övrig fråga gällande resor för 
servicemottagare med ledsagare. Frågan läggs till föredragningslistan, § 72. 

  

§ 71 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
 Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 72 Svar på övrig fråga från Christina Hermansson Plaçon 
(V) gällande resor för servicemottagare med ledsagare 
Ärendenummer: Nf 498/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Christina Hermansson Plaçon (V) har anmält en övrig fråga gällande resor för 
servicemottagare med ledsagare. Förvaltningschef Johanna Viberg besvarar 
frågan muntligt. 

Ledsagarservice ska möjliggöra en aktiv fritid utanför hemmet genom att ge 
stöd till/från och under kultur- och fritidsaktiviteter, besök hos släkt och 
vänner eller en enkel promenad. Insatsen är en personlig service och ska 
anpassas efter de individuella behoven. Ledsagarservice kan ges tillfälligt, 
löpande med ett visst antal timmar per kalendermånad. Det är inte möjligt att 
använda de timmar som beviljats per månad för dygnsvistelser. 

Insatsen beviljas för aktiviteter i närområdet och ej för till exempel resor till 
andra orter eller länder i enlighet med en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 
år 2011. Detta innebär att om den enskilde bor nära en annan kommun så kan 
aktiviteten genomföras i grannkommunen. 

Beslutsunderlag 
Christina Hermansson Plaçons (V) övriga fråga, 2021-05-21 
Svar på övrig fråga, 2021-06-18 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Frågan är besvarad. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 73 Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2022-2025 
Ärendenummer: Nf 510/2021 
Handläggare: Helena Hasslert, Charlotte Westman 

Ärendebeskrivning 
Lokalstrateger Helena Hasslert och Charlotte Westman informerar om Lokal- 
och bostadsförsörjningsplan 2022-2025, som antogs av Programnämnd social 
välfärd den 3 juni 2021. 

Programområdets lokal-och bostadsförsörjningsplan beskriver 
verksamheternas behov av lokaler, boenden och bostäder. Planen sträcker sig 
över åtta år, där de första fyra åren har en investeringsplan med 
driftkostnadskonsekvenser och de sista fyra åren beskriver en mer översiktlig 
behovsbild. Varje år ska programnämnden, som en del av sin budget- och 
verksamhetsplanering, fastställa en lokal- och bostadsförsörjningsplan. 

Beslutsunderlag 
Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2022-2025 med framåtblick 2026-2029 

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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§ 74 Ekonomi i balans 2021 
Ärendenummer: Nf 125/2021 
Handläggare: Amanda Appel, Annifrid Frimodig 

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 får nämnden information om det 
kommunövergripande NOD-projektet samt förändrat lokalnyttjande inom 
område 6. 

Nod-projektets uppdrag är att samla kommunens många mindre kontor i ett 
fåtal större kontorshus med "smarta kontor" för flexibla arbetssätt och ökat 
samarbete. Projektet kommer att beröra cirka 1800 medarbetare och chefer 
under de närmaste fyra åren. Inom område 6 på Förvaltningen för sociala 
insatser har en NOD redan startats upp, där man ställt om till ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Med NOD-projektet görs en omställning till aktivitetsbaserade arbetssätt som 
innebär en effektivisering i lokalnyttjandet. Det innebär också minskade 
kostnadsposter på grund av att hyror, inredning, teknik och service med mera 
hanteras centralt. 

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. 

  

§ 75 Sociala investeringen NP-samverkan 
Ärendenummer: Nf 511/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar nämnden om den uppföljande 
utvärdering som gjorts av den sociala investeringen NP-samverkan. 
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Den sociala investeringen NP-samverkan genomfördes från våren 2015 fram till 
och med sommaren 2018. Satsningens syfte var att skapa en väg in för 
målgruppen ungdomar och unga vuxna, från 15 år upp till och med 24 år, som 
upplever att vardagen och övriga livssituationen inte fungerar på grund av 
neuropsykiatriska svårigheter och funktionsnedsättningar. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, Rapport - uppföljande utvärdering 
Rapport sociala investeringar, NP-samverkan, uppföljande utvärdering, 2021-
05-25 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 2021-05-25 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 76 Förvaltningens pedagogorganisation 
Ärendenummer: Nf 516/2021 
Handläggare: Kristina Lundberg 

Ärendebeskrivning 
HR-strateg Kristina Lundberg informerar om förvaltningens 
pedagogorganisation. 

Vid införandet av den nya befattningen stödpedagog har hela 
pedagogorganisationen setts över för att de olika pedagoguppdragen ska vara 
samordnade. När befattningen stödpedagog införs förändras nuvarande 
boendepedagoguppdrag till verksamhetspedagog med utökat uppdrag, ansvar 
och svårighetsgrad samt med perspektivet grupp och organisation. 

Målet med förändringen är att bland annat att klara 
kompetensförsörjningsutmaningen, att möta framtida arbetskraftsbehov samt 
att tydliggöra yrkesidentiteten vilket bidrar till yrkesstolthet och därmed en 
ökad attraktion för yrken inom funktionsstödsområdet. 

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. 

  

§ 77 Exempel från verksamheten 
Ärendenummer: Nf 124/2021 
Handläggare: Karoline Asp 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Karoline Asp informerar nämnden om Arbetsverksamheten som 
är en del av Socialpsykiatrin. 

Arbetsverksamhetens uppdrag är att erbjuda meningsfull sysselsättning med 
social gemenskap. Exempel på de olika arbetsgrupperna är Företagstjänst, 
Cykelverkstad, Utegruppen, Transportgruppen, Skapande och hantverk samt 
Dans för hälsa. År 2020 var ett utmanande år då man behövt anpassa 
verksamheten utifrån rådande rekommendationer för att minska 
smittspridningen. Pandemin har medfört många lärdomar och nya 
arbetsuppgifter. I pandemins tidiga skede tillverkade Arbetsverksamheten visir 
åt vård- och omsorgspersonal. 

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. 

  

§ 78 Ekonomisk månadsrapport, maj 
Ärendenummer: Nf 204/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet efter maj månad. 

Funktionsstödsnämnden redovisar fram till och med maj månad en negativ 
ekonomisk avvikelse om 5,3 miljoner kronor mot periodiserad budget för 
perioden.  
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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, maj 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. 

  

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

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden har tilldelats ökade budgetanslag under 2021, detta 
avser:  

- Kompensation för löneökningar i ramfinansierad verksamhet 

- Indexkompensation för LSS-fritid 

- Hyreskompensation för hyresökningar i ramfinansierad verksamhet 

- Ett riktat hyresanlag för kompensation av höjd hyra i samband med lokalbyte 
föregående år 

- Anslag för delfinansiering av sommaraktiviteter 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-27 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-19 (Sov 308/2021) 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-14 (Sov 364/2021) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden:  

- Budgetändringar i enlighet med underlag i tjänsteskrivelsen fastställs. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 80 Ordförandens information 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Georg Barsom (KD) informerar nämnden om att genomförandet 
av digitala kontaktpolitikerbesök fortsätter. De har varit uppskattade i 
verksamheterna. 

Vidare tackar ordföranden nämnden för gott deltagande under våren och 
önskar slutligen nämnden och förvaltningen en trevlig sommar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 81 Förvaltningens information 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att det just nu är grönt läge i 
förvaltningen gällande covid-19. Förvaltningen är fortsatt i förhöjd beredskap 
och en beredskapssamordnare kommer finnas i tjänst under hela sommaren. 
Vaccinationstakten i Örebro län är hög. 58 % av länets invånare har fått första 
dosen och 35 % har fått även andra dosen. 

Rekrytering av sommarvikarier inför sommaren är i stor sett klar. 

Det första avsnittet av Funkis sommarstream har nyligen publicerats i Örebro 
kommuns Youtube-kanal. 

Slutligen tackar förvaltningschefen nämnden för ett gott samarbete under 
våren. 

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. 

  

§ 82 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 504/2021 

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

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

  

§ 83 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Nf 505/2021 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-05-11 (Nf 445/2021) 
Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester (Nf 
487/2021) 
Protokollsutdrag, Programnämnd social välfärd, Ekonomisk månadsrapport, 2021-
05-06, § 75 (Sov 309/2021) 
Månadsrapport ekonomi, jan-mars 2021 - Programnämnd social välfärd, 2021-
04-20 (Sov 309/2021) 
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Meddelande om tillsyn, IVO (Nf 462/2021) 
Protokollsutdrag, Programnämnd social välfärd, Daglig verksamhet på distans - 
beslut, 2021-06-03, § 88 (Sov 126/2021) 
Protokollsutdrag, Programnämnd social välfärd, Habiliteringsersättning på 
likvärdiga villkor som smittbärarpeng - Beslut, 2021-06-03, § 86 (Sov 10/2021) 
Protokollsutdrag, Programnämnd social välfärd, Uppföljning av korttidsvården med 
fokus på rehabilitering - Information, 2021-06-03, § 93 (Sov 73/2020) 
Rapport - Uppföljning av korttidsvården med fokus på rehabilitering (Sov 
73/2020) 

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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