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Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
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§ 144 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Katrin Edqvist (M), med Stig Westlén (M), som ersättare, utses att justera 
dagens protokoll. 

 
 

§ 145 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Ärendelistan fastställs utan ändringar. 

  

§ 146 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 147 Anmälan av vårdskada (Lex Maria) - information 
Ärendenummer: Nf 476/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har meddelat beslut avseende 
anmälan enligt Lex Maria om risk för allvarlig vårdskada. Förvaltningschef 
Johanna Viberg informerar nämnden om ärendet. 

Beslutsunderlag 
Beslut, 2021-11-10 
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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§ 148 Tillsynsärende, Socialpsykiatrin - information 
Ärendenummer: Nf 483/2020 
Handläggare: Rikard Lund 

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

Ärendet bordlades vid sammanträdet den 19 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Beslut, 2021-10-20 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 149 Svar på övrig fråga från Pia Delin (L) gällande 
serviceassistenter 
Ärendenummer: Nf 890/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) anmälde vid sammanträdet den 19 november 2021 en övrig fråga 
gällande serviceassistenter. Tidigare har det funnits servicemottagare som i sin 
dagliga verksamhet arbetat som serviceassistenter på ett äldreboende. De 
utbildade sig till serviceassistent under ett år på särvux. Kommer fler 
servicemottagare få möjlighet till detta? 

Förvaltningschef Johanna Viberg besvarar frågan muntligt. Förvaltningen 
utvärderar kontinuerligt utbudet av meningsfulla sysselsättningar för individer 
som beviljats insatsen daglig verksamhet, både med interna och externa 
aktörer. Detta utifrån individens behov. 

Förvaltningens uppdrag är att tillhandahålla insatsen daglig verksamhet som 
bygger på att skapa möjligheter för en meningsfull sysselsättning samt att i 
största mån förbereda för att säkerställa möjligheten att förflytta sig vidare mot 
den reguljära arbetsmarknaden. Samhället bör säkerställa att dessa individer får 
möjlighet till detta. Förvaltningen stöttar andra aktörer, bland andra stiftelsen 
Activa som stödjer personer med funktionsnedsättningar att utifrån egna 
förutsättningar hitta vägar mot ett regelrätt arbete. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Frågan är besvarad. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 150 Svar på övrig fråga från Pia Delin (L) gällande bilstöd 
Ärendenummer: Nf 889/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) anmälde vid sammanträdet den 19 november 2021 en övrig fråga 
gällande bilstöd. Det har fattats 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? 

Förvaltningschef Johanna Viberg besvarar frågan muntligt. Bilstöd är inte 
något som ingått i boendestödet men har sedan många år varit en unik lösning 
för en enhet för att möta behoven hos en eller flera specifika individer. Detta 
har inte varit ett förvaltningsövergripande arbetssätt. Nästa år kommer 
Programnämnd social välfärd besluta om en riktlinje för boendestödsinsatser 
där det framgår att bilstöd inte ingår i insatsen. Syftet är att säkerställa 
likriktighet i utförandet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Frågan är besvarad. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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§ 151 Förlängning av beslut gällande vaccination kopplat 
till arbetstid för medarbetare i Örebro kommun - beslut 
Ärendenummer: Nf 251/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun tog då ställning till att samtliga medarbetare inom kommunen fick 
möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras 
med tid motsvarande en timme.  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre, samt 
personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en 
påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, den s k tredje dosen. Förslaget innebär att 
dessa berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på 
sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) förordar att arbetsgivare, så långt som möjligt, 
underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning till att 
låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet med lön 
för att vaccinera sig.  

Örebro kommun har fortfarande anställda som inte vaccinerat sig mot covid-
19 och för att ytterligare minska smittspridning är det viktigt att de som ännu 
inte vaccinerat sig, vaccinerar sig. För att underlätta för den gruppen 
medarbetare, och även de som behöver en påfyllnadsdos, att vaccinera sig 
föreslås att berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid 
eller på sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Protokollsutdrag, Funktionsstödsnämnden, "Ställningstagande gällande 
vaccination kopplat till arbetstid för medarbetare i Örebro kommun (Covid-
19)", 2021-02-19, § 22 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Medarbetare som har Funktionsstödsnämnden som arbetsgivarnämnd 
erbjuds att vaccinera sig på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan störningar 
för verksamheten. 

2. Om vaccination i stället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Beslutet gäller fram till den 31 december 2022. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 152 Nulägesöversikt 2021 - beslut 
Ärendenummer: Nf 702/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

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. 

Ärendet bereddes vid sammanträdet den 19 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
Nulägesöversikt för Funktionsstödsnämnden 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Nulägesöversikt för Funktionsstödsnämnden fastställs. 

2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 
inom ramen för Örebro kommuns budgetprocess. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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§ 153 Attestförteckning 2022 - beslut 
Ärendenummer: Nf 802/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden föreslås att i enlighet med kommunens attestreglemente utse 
attestanter. 

Attesteringen omfattar: 

- Leverantörsfakturor och andra externa utbetalningar 

- Utställande av kundfakturor, hyror, avgifter m.m. 

- Interna fakturor 

- Bokföringsorder 

- Beställningar i anskaffningsportal 
 

Förvaltningen ansvarar för att attestförteckningen löpande hålls aktuell under 
året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Attestförteckning 2022 
Attestinstruktion med ansvarsförbindelse, 2021-05-27 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Attestförteckning 2022 enligt förvaltningens förslag godkänns. 

2. Förvaltningschef får i uppdrag att löpande besluta om ändringar i 
attestförteckningen vid person- och verksamhetsförändringar under året. 

3. Till firmatecknare för Funktionsstödsnämnden utses förvaltningschef 
Johanna Viberg, med verksamhetschef Åsa Tiderman, verksamhetschef Rikard 
Lund samt utvecklingschef Amanda Appel som ersättare. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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§ 154 Ekonomi i balans 2021 
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. Ärendet bordlades vid sammanträdet den 19 november 2021. 

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. 

  

§ 155 Verksamhetsplan med budget 2022 - beredning 
Ärendenummer: Nf 815/2021 
Handläggare: Moa Ramberg, Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns årliga plan är "Övergripande strategier och budget" (ÖSB), 
som antas av Kommunfullmäktige. Utifrån den fastställer programnämnderna 
programplaner. Programplanerna innehåller också en resursfördelning till 
driftsnämnderna. 

Utifrån programplanerna och ÖSB fastställer driftsnämnderna för respektive 
område en verksamhetsplan med budget. Den ska beskriva vad förvaltningen 
förväntas göra för att förbättra tjänster och service och bidra till de 
kommunövergripande målen. 

Ärendet bereds vid dagens sammanträde. Nämnden fattar beslut den 21 januari 
2022. 
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Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 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. 

  

§ 156 Remiss - Strategi mot hemlöshet i Örebro (Ks 
1789/2020) - beredning 
Ärendenummer: Nf 787/2021 
Handläggare: Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
Strategi mot hemlöshet i Örebro. Yttrande ska lämnas till Kommunstyrelsens 
utskott för socialt förebyggande arbete senast den 30 december 2021. 

Ärendet bereds vid dagens sammanträde. Nämnden har beviljats förlängd 
svarstid för att kunna fatta beslut vid sammanträdet den 21 januari 2022. 

I förvaltningens förslag till yttrande föreslås nämnden tillstyrka den föreslagna 
policyn med synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-25 
Förslag till yttrande, 2021-11-25 
Missiv, 2021-09-08 
Remissförslag – Strategi mot hemlöshet i Örebro 

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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§ 157 Ekonomisk månadsrapport, november 
Ärendenummer: Nf 204/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet till och med november månad. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, november 

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. 

  

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

§ 158 Uppföljning av Förvaltningen för sociala insatsers 
arbete under coronapandemin 
Ärendenummer: Nf 240/2020 
Handläggare: Amanda Appel, Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Under verksamhetsåret 2021 har Funktionsstödsnämnden åtagit sig att 
utvärdera förvaltningens arbete under coronapandemin från våren 2020 till 
hösten 2021. Syftet är att identifiera den potential som finns att behålla i 
arbetet framöver samt finna åtgärder för ett bättre arbete under framtida kriser. 
Nämnden har under denna period arbetat för att uppnå högsta möjliga 
resursnytta i grunduppdraget under pandemin och ser behovet av att göra en 
övergripande genomlysning. Detta utifrån såväl vad som gjorts bra och därmed 
bör bibehållas, samt av vad som kunnat gjort annorlunda i detta pressade läge 
för att i än högre grad uppnå större resursnyttjande i framtida likartade 
situationer. 

Utvärdering är genomförd under en period då pandemin fortfarande pågår, 
vilket innebär att både andra händelser skett och beslut fattats under arbetets 
gång som inte omfattas i denna rapport. En viktig metodfråga har varit att ta 
hänsyn till rådande kunskapsläge vid tiden för de olika besluten och aktiviteter 
som ingår i denna utvärdering. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-10 
Rapport - Uppföljning av Förvaltningen för sociala insatsers arbete under 
coronapandemin, 2021-11-12 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Nämnden godkänner rapporten. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med föreslagna åtgärder. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 159 Exempel från verksamheten 
Ärendenummer: Nf 124/2021 
Handläggare: Åsa Tiderman 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Åsa Tiderman informerar om Rehabiliterande arbetssätt. 
Nämnden får se en film från en verksamhet, där enhetschef Linda Valjus 
informerar om vad arbetet med rehabiliterande arbetssätt inneburit i 
verksamheten och vilka effekter det fått. 

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. 

  

  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  13 (14) 

§ 160 Ordförandens information 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Georg Barsom (KD) tackar nämndens ledamöter, förvaltningen 
och servicemottagare för fina insatser under året. Det har varit ett tufft år 
kantat av pandemin men det finns flera ljusglimtar, bland annat Funkis 
sommarstream. 

Slutligen önskar ordföranden samtliga en god jul och ett gott nytt år. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 161 Förvaltningens information 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om läget i förvaltningen avseende 
covid-19. Läget är i dagsläget ansträngt. Man ser en ökad smittspridning och 
det finns svårigheter vid bemanning, särskilt vid bemanning av korttidsvikarier. 

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. 
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§ 162 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 836/2021 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 november–30 
november 2021 
Delegationsbeslut, Anmälan av personuppgiftsincident till 
Integrationsskyddsmyndigheten, 2021-10-28 (Nf 757/2021) 

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. 

  

§ 163 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-11-11(Nf 689/2021) 

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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