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1. Förslag till beslut 
  
Funktionsstödsnämnden gör för år 2022 två åtaganden utifrån mål inom målområde 4 
– Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet samt målområde 5 – Ett klimatpositivt 
Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald.  
 
Funktionsstödsnämnden åtar sig att utveckla processen för att behålla medarbetare i 
större utsträckning. Detta behöver samordnas med såväl rekryteringsprocesser- som 
uppföljningsprocess vid avslut för att undersöka varför medarbetare väljer att sluta. 
Nämnden ska under året etablera en process för att säkerställa systematik i att följa upp 
och ta tillvara på orsaker till avslut av anställning för att säkerställa behålla perspektivet 
i nämndens kompetensförsörjning- och kompetensutvecklingsprocess. 

Funktionsstödsnämnden åtar sig att under 2022 arbeta med kompetensutveckling och 
stödja verksamheten i kunskapslyft kring hållbarhet och agenda 2030. Detta i syfte att 
skapa förutsättningar för framtida åtgärder och medvetandegöra hur 
hållbarhetsfrågorna finns med i allt vi gör.  

Funktionsstödsnämnden prognosticerar ett underskott om 15,5 mnkr för år 2021. 
Daglig verksamhet vars ekonomi kraftigt påverkats av pandemin utgör 4,8 mnkr av det 
prognosticerade underskottet, denna del underskott bedöms som tillfälligt under 
pandemin. Detta innebär att nämnden går in i år 2022 utan en ekonomi i balans. 
Nämnden har inget riktat eller generellt effektiviseringskrav inför år 2022, däremot är 
omsorgsprisindex (OPI) för år 2021 som de intäktsfinansierade verksamheterna får 
ersättningsökning utifrån historiskt lågt. Kompensationen för de intäktsfinansierade 
verksamheter har därför korrigerats med ett positivt omprövningskrav på 0,3 
procentenheter för att stärka dess förutsättningar. Samlat innebär detta ett fortsatt 
utmanande ekonomiskt läge för nämnden och verksamheten fortsätter arbeta med 
kreativa lösningar för att nå en ekonomi i balans.  
 
Förvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden 

 

1. Verksamhetsplan 2022 för Funktionsstödsnämnden fastställs. 
 

2. Budget 2022 för Funktionsstödsnämnden fastställs. 
 

3. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för kännedom. 
 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppnå en ekonomi i balans under år 
2022.  
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1.1 Läsanvisningar till rapporten 
 
 
Det finns sex målområden som de 33 kommunfullmäktigemålen och de 51 
inriktningarna är fördelade inom.  
 
Kommunfullmäktigemål (KF-mål) är långsiktiga mål som ska vara gällande under hela 
mandatperioden. Kommunfullmäktigemålen är i verksamhetsplanen markerade med 
blå bakgrund och blå text.  
 
Inriktningarna/inriktningsmålen är ettåriga mål som ska bidra till en positiv utveckling 
inom målområdet, dessa förändras mellan respektive år. Inriktningsmålen samt 
nämndens bidrag till dessa är samlade i slutet av varje målområde. I de fall som 
inriktningsmålen är klustade (se stycket nedan) tillsammans med KF-mål återfinns 
dessa tillsammans med KF-målen i verksamhetsplanen och går då att särskilja genom 
att vara markerade med grå bakgrund och blå text. Målen och inriktningarna är 
numrerade utifrån ÖSB;ns numrering i syfte att förtydliga och förenkla hänvisningar.  
 
Kommunfullmäktigemålen och inriktningsmålen är möjliga att ”klustra”. Detta innebär 
att nämnden svarar upp mot flera mål och inriktningar gemensamt vilket beskrivs i en 
sammanhållen nedanstående text. När KF-mål och inriktningsmål är ”klustrade” ligger 
dessa direkt över och under varandra utan mellanliggande beskrivande texter om vad 
nämnden gör för att bidra till målen. Den text som då skrivs under det sista KF-
målet/inriktningsmålet svarar mot samtliga överliggande 
kommunfullmäktigemål/inriktningar.  
 
Texterna som beskriver om nämnden har ett åtagande är skrivna i normal text under 
givna mål. Dessa återfinns på sida 23 och 26. Om nämnden bidrar med utveckling i 
målet/inriktning utifrån sitt grunduppdrag skrivs detta i kursiv text. 
 
Indikatorer finns presenterade inom respektive målområde för att mäta en indikerade 
förflyttning inom målområdet. Under de listade indikatorerna finns en definition på 
indikatorn samt en förklaring på vad respektive indikator avser att mäta.  
 
I slutet av rapporten ligger tabellerna med statistik i 5-år i sammandrag.  
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2 Driftsnämndens planering 
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden 

Nämndens fokus har under 2021, liksom föregående år, varit att rädda liv och 
förhindra smittspridning, ett nödvändigt fokus utifrån den rådande situationen. 
Förvaltningen har gjort sitt yttersta för att förhindra smittspridning. Trots detta har 
flera servicemottagare och medarbetare konstaterats smittade av covid-19, några 
sorgligt nog med ett dödligt utfall. Coronapandemin har ställt oerhört höga krav på ett 
systematiskt stabs- och krisarbete, där tydlig och transparant kommunikation varit 
avgörande. Ett tillsammansskap och teamarbete som har visats varit viktiga för att klara 
av den rådande situationen. Även år 2022 kommer att präglas av att till stor del ha 
främsta fokus på grunduppdraget samt att få återhämtning till ny kraft och energi i 
verksamheterna.  
 
Trots ett svårt och utmanande läge på grund av coronapandemin så påvisar 
verksamheter inom Funktionsstödsnämnden en god kvaliteten på stödet varpå det 
anses vara uppfyllt och tillfredsställande. Vissa utvecklingsarbeten har under både 2020 
och 2021 fått stå tillbaka till förmån för att säkra grunduppdraget. Trots detta ses våra 
starkaste resultat vara den innovation och kreativitet som råder i verksamheterna med 
omställning i hur grunduppdraget utförs. I vissa fall till det mer digitala och i andra fall 
nya lösningar i de dagliga fysiska mötena med de vi finns till för. Förvaltningens 
medarbetare visar ett stort engagemang och en stor lojalitet till verksamheten och dess 
servicemottagare.  
 
År 2022 beräknas fortsatt präglas av hårda prioriteringar kopplat till vad som är möjligt 
att genomföra på kort- och lång sikt. Stora effekter och utvecklingskliv har tagits under 
pandemin avseende digitalisering och nyttjande av digitala lösningar. Effekterna visas i 
form av en förändrad kultur och arbetssätt som måste lyftas, utvecklas och bevaras in i 
framtiden.     
  
Tillsammans med många andra kommuner står vi inför utmanande tider. En av 
utmaningarna är den höga kostnadsutvecklingen som resulterar i årliga effektiviseringar 
och ekonomiska omprioriteringar. Här finns en utmaning om att konkretisera 
lagstiftningen till hur mycket som är möjligt att effektivisera och vart kvaliteten riskerar 
att påverkas till den grad att vi inte kan upprätthålla de lagar, regler och styrdokument 
som vi är ålagda att följa. Dessutom ökar utmaningen som handlar om 
kompetensförsörjningen, där nämnden ska stödja fler medborgare i behov av stöd utan 
att resurserna bedöms öka i samma omfattning. Utmaningen gällande förändrade 
behov hos befintliga servicemottagare och nya behov hos kommande servicemottagare 
i kombination med svårigheter att rekrytera och behålla nya medarbetare, behövs 
hanteras nu och framåt i tid. Det kommer krävas nytt utförande, nya angreppssätt och 
metoder i samarbete med andra för att säkra ett kvalitativt utförande med rätt 
kompetens på rätt plats. Det i sin tur skapar möjlighet till att stödja nya behov hos 
servicemottagarna. Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa gränsöverskridande 
samverkan med andra aktörer för att kunna möta målgruppernas behov. Under många 
år har förvaltningen arbetat strategiskt med kompetensförsörjningen och 
kompetensutvecklingen och har stärkt upp arbetet ytterligare utifrån perspektiven; 
attrahera, rekrytera, utveckla och avveckla (ARUBA) med goda effekter för både 
medarbetare och servicemottagare som ett led i att säkra kompetensen på sikt. Men 
detta är inte tillräckligt, vi behöver jobba ännu mer med 
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kompetensförsörjningsutmaningen då det är en betydande realitet i våra verksamheter 
redan idag.    
 

2.2 Verksamhetsåret 2022  
Verksamhetsåret 2022 kommer att präglas av att utveckla och bibehålla stödet för de vi 
är till för. Dessutom behöver vi skapa förutsättningar för att hantera den vårdskuld1 som 
uppkommit av den långvariga pandemin, ett arbete som kräver uppföljning, 
utvärderingar och samarbete med andra.  
  
Funktionsstödsnämndens målgrupper är dubbelt utsatta i samhället2 och därför är ett 
fortsatt arbete med att skapade ökade möjligheter till delaktighet och inflytande i 
samhället nödvändigt. Allt i andan att skapa mer jämlikhet i levnadsvillkor, för alla 
medborgares möjligheter att vara en Örebroare i sin fulla kraft. Här finns delar kopplat 
till det digitala utanförskapet som är påtagligt för nämndens målgrupper och som vi 
behöver arbeta med att minska. Vi behöver också fortsätta vårt arbete med att skapa 
förutsättningar för fortsatt samverkan med civilsamhället. Detta för att möjliggöra ett 
tillgängligt kultur- och fritidsliv för personer med funktionsnedsättning. En aktiv och 
meningsfull fritid är viktig och vårt arbete bygger på att tillhandahålla stöd som 
möjliggör deltagande för de vi stödjer. Helhet, ansvar, respekt och delaktighet är det 
som ska prägla vårt arbete för att stärka självständighet och delaktighet hos nämndens 
målgrupper. Detta mål innefattar även att i grunduppdraget bidra till att utjämna de i 
grunden ojämlika förutsättningarna som finns kring såväl psykisk som fysisk hälsa. 
 
Örebro är en attraktiv stad att leva och verka i för funktionsnedsatta medborgare och 
detta ska bibehållas och utvecklas. Det kommer att ske genom ett fortsatt arbete med 
att säkerställa arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, nu och i framtiden, med 
viktiga fokusområden som arbetsmiljö och den psykisk hälsa. Detta är ett arbete som är 
av stor vikt i och med den kompetensförsörjning som nämndens verksamheter står in 
för redan, nu men även framöver. Extra satsningar krävs i samtliga processer kopplat 
till att attrahera potentiella medarbetare, rekrytering och bemanning i verksamheterna 
samt behålla och utveckla medarbetare genom att arbeta med 
kompetensutvecklingsinsatser inom yrket. En viktig del är också avvecklingsprocessen, 
det vill säga, varför medarbetare väljer att sluta att arbeta i nämndens verksamheter.  
 
När det kommer till att stärka funktionsnedsattas ställning på den reguljära 
arbetsmarknaden finns flera olika områden som nämnden i samverkan med andra 
aktörer både inom och utanför den kommunala organisationen kommer att arbeta med 
- allt i andan att stödja servicemottagarnas utveckling mot ökad självständighet. 
Tidigare arbeten i denna process har identifierat organisatoriska mellanrum som 
behöver “täppas till” varpå det påbörjade arbetet behöver fortsätta i samverkan med 
andra aktörer. 

 
1 Vårdskuld - Ett nytt begrepp som används och beskriver den mängd aktiviteter som måste 
hanteras till följd av att de skjutits upp som följd av covid-19-pandemin. 
2 Att leva med en eller flera funktionsnedsättningar innebär för många ett särskilt beroende av 
andra människor och sårbarhet i många situationer. Detta samt skillnaderna i 
levnadsförhållanden mellan personer med funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt samt 
individerna funktionsnedsättning skapar en dubbel utsatthet. Det handlar bland annat om en 
sämre hälsa, brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering, risk att utsättas för våld i 
högre utsträckning än andra och brist på tillgänglighet till samhällslivets olika delar. 
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Trygghet, goda och skäliga levnadsvillkor är centrala frågor för Funktionsstöds-
nämnden. För att säkerställa den lagliga rätten till ett tryggt och gott liv för alla i 
Örebro så krävs det samarbete med många olika aktörer för att säkerställa att 
individens behov sätts främst. Vi kommer att arbeta för att bibehålla och utveckla 
grunduppdraget med utgångspunkt från individens egna behov av stöd och omsorg. 
Detta bland annat genom att arbeta mot ett mer rehabiliterande arbetssätt med 
individens behov i centrum som grund. Dessutom ses nära vård som en central del för 
att klara välfärdens utmaningar. Omställningen innebär att vi samskapar med invånare 
och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och 
hälsofrämjande. 
 
Världen förändras och klimatet likaså och detta ställer högre krav på oss. Arbetet med 
att bidra till minskad klimatbelastning sker genom att arbeta med identifierade 
utvecklingsområden samt att förbereda oss för eventuella svårigheter nu och i 
framtiden som kommer av klimatförändringar exempelvis som översvämning eller 
värmeböljor. Detta sker bland annat genom att etablera krisförebyggande insatser där 
förvaltningen under 2022 behöver nyttja den utvärdering som gjorts under 2021 
gällande coronapandemin och revidera samt utveckla den kris- och beredskapsplan 
som finns kopplat till de förslag till åtgärder som covidrapporten visar behov av. Men 
för att klara att hantera större klimatrelaterade händelser behöver nämnden stöd i att 
kommunen tar ett helhetstag i frågan utifrån samtliga verksamheters behov i kris. 
Nämnden avser arbeta med programmet för hållbar utveckling för att konkretisera på 
en mer verksamhetsnära nivå till att nå förståelse och utöka synsättet i hela 
organisationen på vad minskad klimatpåverkan kan innebära i vardagen i en 
verksamhet. 
 
Kommuners möjligheter att erbjuda ett gott stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning präglas av ökade förväntningar från både nya målgrupper och 
anhöriga samt ökat antal servicemottagare. Det kräver ett effektivare användande av 
resurser. Digitaliseringen, genom nya sätt att göra saker på, kommer att ge oss fler 
möjligheter. Men för att nå målen och tillgodose behoven, krävs att vi gör vägval med 
medborgaren i centrum och en god värdegrund. Att använda teknikens och 
digitaliseringens möjligheter på ett sätt som inte bara minskar kostnader, utan också 
bibehåller och ökar kvaliteten för servicemottagaren kommer att bli en utmaning. Vi 
ser att även år 2022 kommer att vara ett ekonomiskt tufft år på grund av de underskott 
som råder under 2021 som behöver arbetas med för att komma i ekonomisk balans. 
Däremot är ledordet att vi ska jobba med utveckling, för att få ekonomin att hänga 
med. Vi kan med andra ord inte bromsa, utan satsningar kommer att krävas för en 
långsiktighet i ekonomin och i de verksamheter som bedrivs. Viktigt blir att bibehålla 
och utveckla den kreativitet och innovationskraft som finns i verksamheterna. Arbetet 
med gränsöverskridande samarbete för att uppnå en hållbar och effektiv ekonomi har 
pågått länge och resulterat i många bra lösningar. Nu handlar det om att ytterligare 
stärka och intensifiera detta för att säkra ett kvalitativt utförande över tid.   
  
Ledarskap och förändringsledning kommer fortsatt vara en viktig del i kvalitetsarbetet 
inom nämnden. Ett gott ledarskap är en förutsättning för att skapa en trygg och 
trivsam arbetsplats där det finns utrymme för utveckling, kreativitet och 
deltagande. Nämndens verksamheter ska genomsyras av ett jämlikt och gott ledarskap 
med förmåga att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet 
ökar förmågan att kombinera en god ekonomisk hushållning med kreativitet och 
effektivitet. Att våga leda tillitsbaserat är en viktig förutsättning i tider när samhället 
ställer högre krav, något som verkligen har satts i ljuset under coronapandemin.  

 



6 FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2022 
 

Under flera år framåt kommer vi att leva med stora förändringsbehov i samhället och 
omsorgen. De starka omvärldsförändringarna i form av globalisering, urbanisering och 
digitalisering kommer att påverka oss. De digitala framstegen kan innebära större 
möjligheter att utforma stöd på ett nytt sätt. När information görs tillgänglig för fler 
och på fler sätt kommer det även att innebära etiska gränsdragningar i frågor som rör 
integritet hos våra servicemottagare där nämndens ökade kunskap kring 
informationssäkerhetsarbete skapar goda förutsättningar för effektiv och korrekt 
informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och utanför 
organisationen. Vi behöver föra kontinuerliga diskussioner om etik och förhållningssätt 
på flera nivåer för att säkerställa att vi gör rätt saker, på rätt sätt. Samhällsutvecklingen, 
kommunens ekonomiska förutsättningar, nya förväntningar och behov hos 
medborgare i framtiden gör att vi behöver stå stadigt i värdegrunden med individen 
som främsta centrum. Vårt fokus är att personer med funktionsnedsättning ska ges 
ökade möjligheter att leva likt alla andra utifrån sina individuella förutsättningar och vi 
får inte tappa detta fokus.   

2.3 Framåtblick  
Förvaltningen har tuffa år bakom sig i och med coronapandemin. Av vikt blir därför att 
fortsätta att hålla i och hålla ut arbetet med att uppfylla grunduppdraget på bästa 
möjliga sätt utifrån rådande förutsättningar. De kommande åren kommer en balans 
mellan återhämtning och kreativitet behöva råda. Återhämtningen behövs för den 
organisatoriska hållbarheten att verksamhet och medarbetare ges tillfälle att pausa, 
reflektera och kraftsamla. Utvecklingen framåt handlar mycket om att vi gemensamt 
måste skapa förutsättningar för att förändra våra arbetssätt, att våga ändra i det lilla, i 
det som vi har rådighet i och att visa mod i att också ta bort det som inte ger den effekt 
som förutspåddes. Vi ska känna tillit till att våga prova och att sedan omvärdera 
åtgärder för att bidra till att medborgaren får det stöd som hen har behov av.  

Det finns en mognad i förvaltningen att använda digitala verktyg. Utrymme finns nu att 
omvärdera sitt tidigare arbetssätt och skapa förändringar framåt som bygger på mottot; 
digitalisera det som går att digitalisera, värna det som kräver mellanmänskliga relationer 
och skapa en balans.  

Fortsatta analyser gällande konsekvenser av coronapandemin behöver genomföras 
utifrån olika perspektiv såsom hållbar arbetsmiljö, kvalitativa insatser, psykisk hälsa, 
ekonomiska parametrar och samarbetsformer. De identifierade konsekvenserna utgör 
sedan grunden för vad som behöver hanteras framåt. Även om tidigare utvärderingar 
och studier gjorts har vi troligtvis inte sett alla pandemins effekter på servicemottagare, 
medarbetare och samhälle ännu. 

Vid ingång i 2020 var det ekonomiska läget ansträngt och beskrevs som en komplex 
situation. Nu när vi adderar coronapandemin i denna ekvation så är prognosen att vi 
har en alltmer ansträngd ekonomisk situation kommande år. En förutsättning för de 
ekonomiska resultat som varit både för 2020 samt 2021 har varit de statsbidrag som 
nämnden tilldelats, vilket givetvis påverkar de övergripande möjligheterna att tillföra 
ytterligare medel för kommande år.   
 
Effekterna av coronapandemin kommer att påverka oss ett par år framåt. Utifrån detta 
prognosticerade läge så krävs det att vi verkligen får utrymme att ta vara på det som vi 
är satta att göra - det vill säga tillhandahålla stöd och service till vissa funktionssnedsatta 
enligt gällande lagstiftningar och att vi i det lilla utvecklar våra arbetssätt, värderar, 
bedömer och tar bort det som inte bidrar till grunduppdraget. Att vi vågar skala ner 
och att vi värnar om det som skapar värde för de vi är till för. Förvaltningen är redo att 
anta utmaningen och vi är redo att göra det tillsammans! 
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Reglemente och styrregler 
3.1 Uppdrag enligt reglemente 

Funktionsstödsnämnden ansvarar för insatser i egen regi som avser lagen om stöd och 
service till individer med funktionsnedsättning (LSS). Nämnden har också ansvar för 
service, vård och omsorg enligt socialtjänstlagen till personer som tillhör personkretsen 
(1§ LSS) och har beslut om insatsen personlig assistans eller beslut om 
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (51 kap), till personer som tillhör 
personkretsen (1 § LSS 1-2) om insatsen avser boendestöd samt till andra personer 
med psykisk funktionsnedsättning. Utöver LSS och Sol-insatser har nämnden ett 
ansvar att utföra delegerade/fördelade Hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) för 
nämndens målgrupper. 
 
Funktionsstödsnämnden har ett grunduppdrag som innebär ansvar för att tillhandahålla 
stöd och service till individer med funktionsnedsättningar. 
 

3.2 Unika servicegarantier 
 

Funktionsstödsnämndens servicegarantier: 
 

• Vi tar snarast kontakt, senast två veckor efter att vi har erhållit beslut om 
insats.  

• Du får en fadder* som utses i personalgruppen och som ansvarar för att 
tillsammans med dig planera din insats. Garantin gäller i daglig verksamhet, 
bostad med särskild service, boendestöd, korttidsvistelse och korttidstillsyn  
(*Fadder benämns inom socialpsykiatrin som kontaktperson). 

• Vi tar fram och följer en särskild plan, dels då du påbörjar insatsen, dels då du 
avslutar den. 

• Vi gör en plan inom två månader från att insatsen påbörjas tillsammans med 
dig, som handlar om dig och ditt fortsatta deltagande i insatsen (servicegaranti). 
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4. Planering av nämndens verksamhet 
och utveckling 

Funktionsstödsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde  

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs, 
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier 

och budget (ÖSB),  
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och  
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.  

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB 
förmedlar. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i 
ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året. 

Driftsnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra 
grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av 
Kommunfullmäktiges mål.  
 
Funktionsstödsnämndens bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom 
någon av följande varianter: 

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån 
Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd 
utveckling (ett eller flera åtaganden)  

- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete 
med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.  

- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.  

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag 
eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt.   

Nämnden ska inom varje målområde redovisa de inriktningar nämnden omhändertagit 
samt beskriva hur inriktningarna omhändertagits. 

Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål/inriktningar. 

I de fall nämnden anger egna nämndmål ska nämnden besluta om vilka mätbara 
indikatorer som ska vara kopplade till de egna nämndmålen.  
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4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft 
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling 
inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av 
avsnittet. De nämnder som har egna mål redogör även för de egna nämndmålen, samt 
indikatorer relaterade till dessa, i slutet av avsnittet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 1.1 
I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, 
socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader 
minska 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målet genom att i sitt grunduppdrag arbeta utifrån värdegrunden 
(Helhet, Ansvar, Respekt och Delaktighet) som grund i samtliga verksamheter, allt utförande och i 
samtliga kontakter som sker. Denna värdegrund bidrar även till att utjämna de i grunden ojämlika 
förutsättningarna som finns kring såväl psykisk som fysisk hälsa. Värdegrunden lyder: 

Vi respekterar alla människors lika värde, rätt till personlig integritet och självbestämmande. Våra 
insatser kännetecknas av tilltro, öppenhet och teamarbete på alla plan och i alla kontakter. Vi värnar 
om rätten till delaktighet och inflytande över den egna tillvaron.  

Vi har en humanistisk människosyn och arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där vi ser 
hela människan – hela livet. Vi ger service på lika villkor genom att utgå från individuella behov och 
önskemål.  

Våra medarbetare är värdefulla och avgörande för att tillgodose goda livsvillkor för den enskilde. Vi 
tar tillsammans ansvar för verksamhetens kvalité i en miljö där alla strävar mot samma mål och 
åstadkommer ständiga förbättringar.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 1.2 
Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka 
sin framtid och vårt demokratiska samhälle 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målet genom att i sitt grunduppdrag arbeta för att öka 
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Detta sker exempelvis genom 
att i det dagliga arbetet stödja och arbeta för att stärka våra servicemottagares delaktighet och 
självständighet i kontakter med samhället men även genom enskilda insatser så som att informera och 
möjliggöra valdeltagande i samband med val. 

Nämndens verksamheter ger även möjlighet till inflytande och delaktighet genom flera olika etablerade 
forum så som brukarråd, barnråd, representation i kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) och 
dialogforum med intresseorganisationer. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 1.3 
Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med 
civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 1.4 
Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla 
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INRIKTNING 1.a 
Stödet till civila samhället ska stärkas. Kommunens verksamheter ska 
tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för 
samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering. 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målen genom att i sitt grunduppdrag arbeta för att öka samverkan 
med civilsamhället och andra aktörer såväl inom som utanför kommunens organisation – samverkan 
utgår från individernas förutsättningar och behov med rehabiliterande arbetssätt och IBIC (Individens 
Behov I Centrum) som grund.  

Nämnden anordnar självständigt och gemensamt med andra aktörer aktiviteter och tillhandahåller 
stöd som möjliggör servicemottagarna delaktighet i aktiviteter även utanför nämndens arrangemang, 
vilket leder till en aktiv och meningsfull fritid.  

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet: 

• 1.c Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess 
aktörer i deras integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala 
kontakter såväl som fysisk och psykisk hälsa.  

• 1.d Skapa förutsättningar för språkutbildning inom kommunala verksamheter 
för anställd personal samt för att möjliggöra anställning inom 
välfärdsverksamheter. 

Funktionsstödsnämnden bidrar till inriktningarna genom att i sitt grunduppdrag samverka med 
flera olika aktörer i syfte att säkra att servicemottagarnas rätt tas till vara och att de i så stor 
utsträckning som möjligt kan leva som andra. Nämndens verksamheter arbetar aktivt med att 
stärka språk och kommunikationsmöjligheter såväl för servicemottagarna som för medarbetarna 
– självständigt såväl som i samverkan med andra aktörer. 

• 1.e Kulturkvarteret har etablerats som Örebros nya mötesplats och ett nav för 
skapande, demokrati och medborgarinflytande. Ett särskilt fokus ska vara att 
locka fler barn, ungdomar och nya grupper. 

Funktionsstödsnämnden bidrar till inriktningen genom att i sitt grunduppdrag samverka med 
den nyöppnade verksamheten och lyfta nämndens målgrupps behov och förutsättningar för att 
verka för att tillgängliggöra verksamheten även för denna målgrupp i största möjliga utsträckning.  

Indikatorer för att följa utveckling  
inom målområde 1 

Utfall 2020 Prognos 2021 Målvärde 
2022 

*Andel personer som arbetar heltid, kvinnor och 
män   
 

Tot: 84,4 % 
K: 83,9 % 
M: 85,8 % 

Tot:  85,5% 
K: 85,2 % 
M: 86,4 % 

Öka 

**Nationella brukarenkäten: Nöjd med sin insats:  
Andel servicemottagare som vet vem de ska prata 
med om denne inte är nöjd i sin insats.  

Resultaten är 
indelade 

utifrån insats 
nedan. 

Resultaten är 
indelade 

utifrån insats 
nedan. 

Minst 75 % 

Gruppbostad LSS - Brukaren vet vem hen ska 
kontakta om något är dåligt hemma 75 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 

Behålla/ 
Öka 

Servicebostad LSS - Brukaren vet vem hen ska 
kontakta om något är dåligt hemma 86 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Behålla 
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Daglig verksamhet LSS - Brukaren vet vem hen ska 
kontakta om något är dåligt 87 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Behålla 

Personlig assistans - Brukaren vet vem hen ska 
prata med om något fungerar dåligt med 
assistenterna 

87 % 
Resultat 

kommer till 
årsberättelsen 

Behålla 

Boende särskild service SoL - Brukaren vet vem hen 
ska kontakta om något är dåligt hemma 86 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Behålla 

Boendestöd SoL - Brukaren vet vem hen ska 
kontakta om något är dåligt med boendestödet 90 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Behålla 

Sysselsättning SoL - Brukaren vet vem hen ska 
kontakta om något är dåligt på sysselsättningen 90 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Behålla 

***Barn- och ungdomsverksamheten 
Barnbostad --- 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Öka 

*Indikatorn andel personer som arbetar heltid särredovisat för kvinnor och män är en långsiktig indikator 
avseende jämställdhet och lika förutsättningar. 
 
**Nationella brukarenkäten 
Brukarundersökning genomförs årligen genom deltagande i SKR nationella brukarundersökning för 
funktionshinderområdet. Undersökningen kan bland annat ge svar på måluppfyllelse till dem bärande principerna i 
LSS-lagstiftning. Resultatet bryts om möjligt ner på enhetsnivå. Resultaten publiceras i Kolada, Jämnföraren. 
Utifrån brukarundersökningens resultat, tar verksamheterna fram aktiviteter för arbete med att vidmakthålla eller 
förbättra verksamheten. Andel servicemottagare som vet vem de ska prata med om de inte ‘är nöjda med sin insats 
avser spegla möjligheten för de medborgare som är inom nämndens ansvarsområdes möjlighet att påverka sin framtid 
och sina förutsättningar. Målvärdet är nationellt satt till 75 % (utifrån “Kommunernas Kvalitet I Korthet” - 
Kkik´s rekommendationer) och då förvaltningens utfall överstiger detta väljs målvärdet “behålla”. 
 
*** Omarbetning av socialtjänsten material CONNECT till egenkontrollsfrågor för barnbostad har påbörjats av 
EC och boendepedagoger. Connect är det material socialtjänsten använder för att bedöma om barn som är föremål 
för utredning hos socialtjänsten får sina behov av närhet, trygghet och miljö tillgodosedda i det hem de bor i.  
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4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete 
genom hela livet i Örebro 

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling 
inom de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av 
avsnittet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 2.1 
Måluppfyllelsen i skolan ska öka 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 2.2 
Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven 
till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla 
potential 

 

INRIKTNING 2.b 
Individer i behov av stöd ska mötas upp med tidiga insatser. 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målen genom att i sitt grunduppdrag arbeta för en trygg miljö för 
att stödja barn och ungdomar i deras kunskapsinhämtande. Detta sker exempelvis genom stöd i 
lärande men även genom att arbeta motiverande för att öka närvaro i skolan för de barn och unga som 
är aktuella inom nämndens verksamhet. Det finns i dagsläget en etablerad samverkan mellan 
nämndens verksamheter och skolan där nämndens verksamheter bland annat deltar i trepartssamtal 
mellan skolan, föräldrar och nämndens verksamhet för att stärka barnets förutsättningar. Nämndens 
verksamheter arbetar i stor utsträckning med förebyggande insatser såväl gentemot barn som andra 
målgrupper – detta harmoniserar såväl med rehabiliterande arbetssätt som nämndens grunduppdrag.  

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 2.3 
Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling 
genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som 
skapar arbete till en växande befolkning 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 2.4 
Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen 
försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden 

 

INRIKTNING 2.f 
Stärka kvalitén i kommunens arbetsmarknadsinsatser genom ett arbetssätt 
som bygger på utvärdering, analys och att möta människor där de befinner 
sig.    

 

INRIKTNING 2.g 
I samverkan med Arbetsförmedlingen, Finsam och andra externa aktörer 
utveckla fungerande arbetsformer för de som står längst från 
arbetsmarknaden. 
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INRIKTNING 2.h 
Systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i 
syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och 
kompetensförsörjningsfrågor. 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målen genom att i sitt grunduppdrag arbeta för att fler individer 
ska närma sig eller inträda på den ordinarie arbetsmarknaden utifrån respektive individs 
förutsättningar. Detta sker exempelvis genom samverkan med andra verksamheter för servicemottagare 
inom daglig verksamhet och socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet. Att stödja servicemottagarnas 
utveckling mot ökad självständighet är aktuellt inom nämndens samtliga verksamheter. Samverkan 
med andra aktörer så som Activa fortsätter och utvecklas, detta bidrar till ökade 
sysselsättningsmöjligheter och ett steg närmare den reguljära arbetsmarknaden för nämndens 
servicemottagare.  

Nämnden stödjer det lokala näringslivet genom att arbeta kravställande i upphandling i syfte att 
skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och en växande befolkning exempelvis genom att 
handla närodlat.   
 
Nämnden bidrar till framtida kompetensförsörjning genom att ta emot praktikanter från flera aktörer 
och utbildningar i syfte att visa upp bredden inom omsorgsyrket och marknadsföra nämnden som 
arbetsgivare. Nämnden samverkar med utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackliga aktörer i 
strategiska kompetensförsörjningsfrågor genom deltagande i vård- och omsorgscollage både lokalt och 
regionalt.  
 

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet: 

• 2.d Förbättra möjligheten till språkutveckling för barn och unga med rätt till 
teckenspråk 

Funktionsstödsnämnden bidrar till inriktningen genom att i sitt grunduppdrag tillhandahålla 
verksamheter där varje individ har rätt till sitt eget språk och stöd i detsamma. Verksamheten arbetar 
även med att tillhandahålla AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation)3 som komplement 
till talat språk, exempelvis bilder och gester samt tecken som stöd.  

• 2.e För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter 
(verksamheter, nämnder, bolag och externa aktörer) samverka med varandra 
för individens bästa.  

Funktionsstödsnämnden bidrar till inriktningen genom att i sitt grunduppdrag arbeta för att öka 
samverkan med civilsamhället och andra aktörer såväl inom som utanför kommunens organisation – 
samverkan utgår från individernas förutsättningar och behov med nära vård, rehabiliterande arbetssätt 
och IBIC (Individens Behov I Centrum) som grund.   

 

 

 

 
3 Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika 
kommunikationssätt mellan människor. AKK ger individer i behov av kommunikationsstöd 
möjligheten att förstå varandra, uttrycka känslor, åsikter och tankar. Det görs genom att 
använda naturliga reaktioner, signaler, ljud, gester, föremål, tecken, rörliga bilder och taktila 
bilder, bilder eller symboler. AKK kan användas tillsammans med talat språk och eller helt 
ersätta talat språk. 
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Indikatorer för att följa utveckling inom 
målområde 2 

Utfall 2019 Utfall 
2020 

Prognos 2021 Målvärde 
2022 

*Nationella brukarundersökningen: Trygghet - 
Andel servicemottagare som känner sig trygg 
med alla i personalen. 

Resultat 
utifrån 
insatser 
nedan.  

Resultat 
utifrån 
insatser 
nedan. 

Resultat 
utifrån 
insatser 
nedan. 

Minst 75 % 

Trygghet i daglig verksamhet LSS - Brukaren 
känner sig trygg med alla i personalen 82 % 85 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Behålla 

Trygghet i SoL sysselsättning - Brukaren känner 
sig trygg med alla i personalen 84 % 89 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Behålla 

**Trygghet inom Barn och 
ungdomsverksamheten (korttidsboende och 
fritidsverksamhet) – Personalen pratar så att 
jag förstår? 

Saknas 
För låg 
svarsfre
kvens* 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Öka 

Andel utbildade boendestödjare i förhållande 
till samtliga stödbiträden och boendestödjare  77 % 78 % 77 % Öka 

Kommentarer till indikatorernas prognos  
*Nationella brukarundersökningen 
Brukarundersökning genomförs årligen genom deltagande i SKR nationella brukarundersökning för 
funktionshinderområdet. Undersökningen kan bland annat ge svar på måluppfyllelse till dem bärande principerna i LSS-
lagstiftning. Resultatet bryts om möjligt ner på enhetsnivå. Resultaten publiceras i Kolada, Jämnföraren. Utifrån 
brukarundersökningens resultat, tar verksamheterna fram aktiviteter för arbete med att vidmakthålla eller förbättra 
verksamheten. Målvärdet är nationellt satt till 75 % och utifrån från “Kommunernas Kvalitet I Korthet” - Kkik´s 
rekommendationer. 

 
** Insatsen barnbostad har lagt till en egen fråga i brukarundersökningen som lyder “personalen pratar så att jag förstår” 
som en del i trygghetsskapande. Detta då frågan finns i brukarundersökningen för vuxna och fått låga poäng och frågan 
lades till för att undersöka om det var liknande låga poäng för barn. Tyvärr blev svarsfrekvensen för låg på 
brukarundersökningen för barnbostad 2020. 
 
Indikatorn andel utbildade boendestödjare i förhållande till samtliga stödbiträden och boendestödjare mäter andelen 
utbildade boendestödjare mot totalt antal boendestödjare och stödbiträden där även de utan adekvat utbildning inkluderas. 
I måttet ingår samtliga månadsanställda men ej timanställda. Detta avser både spegla målet som god arbetsgivare, genom 
att vi attraherar och behåller utbildad personal, men även långsiktig attraktionskraft som utförare för våra 
servicemottagare. 
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4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro 
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling 
inom de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av 
avsnittet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.1 
Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen 
ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom 
hemvården ska minska 

Funktionsstödsnämnden har tolkat att detta mål är riktat till specifika nämnder och 
därför bedömt att det inte är aktuellt att för Funktionsstödsnämnden att bidra till detta 
mål.  

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.2 
Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och 
service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela 
vårdkedjan 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.3 
Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande 
insatser, samt förebyggande arbete 

 

INRIKTNING 3.c 
Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska 
stärkas. Örebro kommun ska i samarbete med andra aktörer och med 
hänsyn till rådande restriktioner hitta nya metoder för människor att mötas. 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målen genom att i sitt grunduppdrag arbeta enligt IBIC 
(Individens Behov i Centrum). Arbetet sker med utgångspunkten från individens mål som beskriver 
individens önskade framtida läge vilket ska nås genom anpassning av stöd och vård utifrån individens 
behov och förutsättningar. Detta sker genom större delaktighet för servicemottagaren och genom 
samverkan och ett gränsöverskridande arbete för att servicemottagare ska få en hög kvalitet på sitt 
behov av stöd och hjälp oavsett insats.  

Funktionsstödsnämnden bidrar genom att arbeta med att identifiera och komplettera insatser och 
strategier för att stärka personers förmågor för ett självständigt liv. Detta är en viktig del i 
förflyttningen från individperspektiv till individens perspektiv.   

På nationell nivå genomförs ett paradigmskifte genom en övergång till nära vård – detta är en 
omställning som innebär att vi samskapar med invånare och flyttar fokus till att arbeta mera 
personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. Såväl arbetet med IBIC som 
rehabiliterande arbetssätt är delar inom ramen för denna förflyttning.  

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.4 
Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de 
verksamheter som möter människor i behov av stöd 
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.5 
Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt 
liv på grund av otrygga miljöer 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.8 
Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision 
mot hemlöshet 

 

INRIKTNING 3.d 
Utifrån det arbete som görs med Effektiv samordning för trygghet och den 
nyligen framtagna brottsförebyggande strategin, ska den situationella och 
socialpreventiva samverkan med olika aktörer stärkas ytterligare för att öka 
tryggheten i Örebro.   

 

INRIKTNING 3.e 
Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommungemensamma 
strategier för ökad psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av 
psykisk ohälsa.   

 

INRIKTNING 3.h 
Förstärka arbetet som leder till att fler personer kan lämna en kriminell livsstil 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målen genom att i sitt grunduppdrag arbeta med omsorg om 
individen där stödet anpassas utifrån individens förutsättningar med beaktande av såväl psykiska som 
somatiska svårigheter. Detta sker exempelvis genom fokus på motiverande arbete och genom att arbeta 
för att beakta samtliga perspektiv genom hela vårdkedjan, från beslut till utförande.  

Funktionsstödsnämnden arbetar aktivt med servicemottagarnas upplevda trygghet. Detta sker 
exempelvis genom att skapa förutsättningar genom boendemiljöer som präglas av lugn och positiva 
förväntningar. Nämndens verksamhet är även representerade i Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) för 
att säkra att de funktionsnedsattas perspektiv tas tillvara.  

Nämndens verksamheter arbetar med en nationellt framtagen metod ”FREDA” som innebär att det 
finns standardiserade frågor för att upptäcka och förebygga risken för att nämndens servicemottagare 
utsätts för våld. Detta är en av flera delar i MR-konceptet som tagits fram av verksamheterna i syfte 
att ta till vara och skydda servicemottagarena och medarbetarnas mänskliga rättigheter.   

Nämndens verksamheter arbetar även preventivt i att stödja personer till att få och behålla en egen 
bostad – såväl utifrån stödjande i kontakter med myndigheter och organisationer som genom praktiskt 
och motiverande arbete i befintlig bostad.  

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.6 
Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målet genom att i sitt grunduppdrag arbeta för att kunna erbjuda 
trygga boendemiljöer i nämndens verksamheter med funktionsnedsatta barn och unga som målgrupp. 
Verksamheten är avgiftsfri i enlighet med lagstiftningen för att inte begränsa tillgången för de som 
kommer från familjer med begränsade ekonomiska möjligheter.   

Nämndens verksamheter arbetar även uppsökande gentemot vårdnadshavare när verksamheten får 
indikationer på bristande betalningsförmåga och stödjer då i kontakt med lämplig aktör för stöd.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.7 
Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra 
beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas 
ska vara fria från narkotika 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målet genom att i sitt grunduppdrag arbeta förebyggande för att 
minska servicemottagarnas utsatthet i samband med kriminalitet. Detta sker bland annat genom 
dialoger med servicemottagare där risker kring narkotikabruk medvetandegörs samt att personal 
finnas tillgängliga i verksamheten. Det finns ett fortsatt behov av övergripande samverkan med olika 
aktörer för att stödja och stärka servicemottagarnas förutsättningar och tillgång till trygga miljöer.   

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet: 

• 3.b Fler gruppbostäder ska byggas enligt den framtagna standardmodellen, fler 
aktörer ska beredas plats att bygga gruppbostäder och upphandlingar av platser 
ska ske. 

Funktionsstödsnämnden bidrar till inriktningen genom att i sitt grunduppdrag lyfta behoven och 
förutsättningarna för nämndens servicemottagare och samverka med ansvariga aktörer kring 
byggande av nya gruppbostäder.  

• 3.f Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt 
implementeras i hela kommunens organisation 

Funktionsstödsnämnden bidrar till inriktningen genom att i sitt grunduppdrag stödja barn i 
deras behov samt i att stärka dem i att ta tillvara sina rättigheter. Detta sker bland annat genom 
att verksamheterna anpassas utifrån respektive individs behov, våra boenden ska vara så hemlika 
som möjligt för att verka för att även barn med funktionsnedsättningar ska kunna leva som 
andra. Det har etablerats ett barnråd inom nämndens verksamheter genom vilket barnen ges 
möjlighet att påverka de verksamheter de befinner sig i – exempel på frågor där rådet inkluderats 
är; rekrytering av enhetschef, nyttjande av verksamhetens investeringsbudget och flera andra frågor.  

• 3.g Stödet till civilsamhällets aktörer som jobbar mot våld i nära relation ska 
öka. Samverkan med aktörer som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck 
ska förbättras. 

Funktionsstödsnämnden bidrar till inriktningen genom att i sitt grunduppdrag arbeta för allas 
lika värde och stödja våra servicemottagare i att upptäcka och medvetandegöra maktstrukturer. 
Detta är ett led i verksamhetens MR-koncept där det finns ett omfattande utbildningsmaterial 
där flera delar lyfter fram våld i nära relation och den särskilda utsatthet som nämndens 
målgrupper befinner sig i utifrån sin funktionsnedsättning. Detta utbildningsmaterial planeras 
framöver tillgängliggöras även för externa aktörer exempelvis inom civilsamhället i syfte att 
underlätta och skapa en samsyn kring den extra utsatta situation som nämndens målgrupp 
befinner sig i. De ekonomiska maktstrukturer som finns behöver även de medvetandegöras och 
där samverkar nämndens verksamheter med EKSAM4 där förvaltningen representeras. 

  

  

 
4 EKSAM är en ideell förening som finns till för dig som bor i Örebro kommun och erbjuder 
stöd och råd kring privatekonomi.  
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Indikatorer för att följa utveckling inom 
målområde 3 

Utfall 2019 Utfall 
2020 

Prognos 2021 Målvärde 
2022 

* Nationella brukarenkäten: Trygghet  
Andel servicemottagare som känner sig trygg 
med alla i personalen. 

Resultat 
utifrån 
insatser 
nedan. 

Resultat 
utifrån 
insatser 
nedan. 

Resultat 
utifrån 
insatser 
nedan. 

75 % 

Gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg 
med alla i personalen 72 % 70 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Öka 

Servicebostad LSS - Brukaren känner sig trygg 
med alla i personalen 67 % 67 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Öka 

Personlig assistans - Brukaren känner sig trygg 
med alla sina assistenter 88 % 80 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Behålla 

Boende särskild service SoL - Brukaren känner 
sig trygg med alla i personalen 71 % 77 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 

Behålla/ 
Öka 

Boendestöd SoL - Brukaren känner sig trygg 
med alla i personalen 77 % 79 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Behålla 

**Nationella brukarenkäten: Inflytande 
Andel brukare som får bestämma om saker 
som är viktiga för dem.  

Resultat 
utifrån 
insatser 
nedan. 

Resultat 
utifrån 
insatser 
nedan. 

Resultat 
utifrån 
insatser 
nedan. 

75 % 

Gruppbostad LSS - Får du bestämma om saker 
som är viktiga för dig hemma?   71 % 70 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Öka 

Personlig assistans - Kan du göra det du vill 
med hjälp av dina assistenter?   89 % 67 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Öka 

Servicebostad LSS - Får du bestämma om 
saker som är viktiga för dig hemma? 78 % 79 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Behålla 

Sysselsättning SoL - Får du bestämma om saker 
som är viktiga för dig i din sysselsättning?  81 % 82 % 

Resultat 
kommer till 

årsberättelsen 
Behålla 

Boende med särskild service SoL - Får du 
bestämma om saker som är viktiga för dig 
hemma?  

73 % 69 % 
Resultat 

kommer till 
årsberättelsen 

Öka 

Boendestöd SoL - Låter dina boendestödjare 
dig bestämma om saker som är viktiga för 
dig?  

83 % 87 % 
Resultat 

kommer till 
årsberättelsen 

Behålla 

Daglig verksamhet LSS - Får du bestämma om 
saker som är viktiga för dig i din dagliga 
verksamhet?  

76 % 75 % 
Resultat 

kommer till 
årsberättelsen 

Öka 

Kommentarer till indikatorernas prognos  
*Nationella brukarenkäten 
 
Brukarundersökning genomförs årligen genom deltagande i SKR nationella brukarundersökning för 
funktionshinderområdet. Undersökningen kan bland annat ge svar på måluppfyllelse till dem bärande principerna i LSS-
lagstiftning. Resultatet bryts om möjligt ner på enhetsnivå. Resultaten publiceras i Kolada, Jämnföraren. Utifrån 
brukarundersökningens resultat, tar verksamheterna fram aktiviteter för arbete med att vidmakthålla eller förbättra 
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verksamheten.  
 
** Indikatorn trygghet i boende och inflytande är tydligt kopplat till målområdet genom att många av nämndernas 
servicemottagare som har stöd genom insatser i hemmet. Det stöd som levereras kan mätas på många olika sätt, men att 
servicemottagaren känner en trygghet i boendet och upplever att de har inflytande över sin vardag är en tydlig indikator på 
att vi levererar ett gott och individanpassat stöd. Målvärdet är nationellt satt till 75 % och utifrån från “Kommunernas 
Kvalitet I Korthet” - Kkik´s rekommendationer.  
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4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet 
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling 
inom de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av 
avsnittet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 4.1 
Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, 
säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för 
kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 4.6 
Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god 
folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målen genom att i sitt grunduppdrag arbeta för att till målgruppen 
tillhandahålla insatser i en trygg miljö genom att arbeta för anpassade insatser och boendelösningar för 
nämndens målgrupper där också gemenskapsmöjligheter är beaktade. Det finns ett nytänk i 
verksamhetens utformande av insatser och ett mod att våga testa nytt i syfte att erbjuda ett mer 
individanpassat stöd. Funktionsstödsnämndens verksamheter arbetar för ett främja hälsosamma val 
såväl i verksamheten som hos servicemottagare. Detta sker exempelvis genom att arbeta för att öka:  

• Kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet samt social och mental stimulans för människors 
hälsa och välbefinnande.  

• Kunskap om betydelsen av näring och mat har för människors hälsa och välbefinnande.  
• Förmåga att stödja den enskilde i ett levnadssätt som förebygger ohälsa.  
• Informera och stärka kunskaper kring mänskliga rättigheter vilket bland annat innefattar 

jämlikhet, maktförhållanden samt relationer och sexualitet.  

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 4.2 
Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar 
varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 4.3 
I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och 
samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målen genom att i sitt grunduppdrag arbeta för att minska 
barriärerna för målgruppen i tillgången till samhället. Representanter för nämnden arbetar för att lyfta 
målgruppens förutsättningar och behov i samband med kommungemensamt arbete och förflyttning mot 
delningsekonomi. (Återbruk, bibliotek, fritidsbank och framförallt utveckling av nya verksamheter 
kopplade till detta område.)  

Nämnden startar upp och driver grupp- och servicebostäder i enlighet med kommunens lokal- och 
bostadsförsörjningsplan – en del i arbetet för att tillhandahålla bostäder för delar av nämndens 
målgrupp. Nämndens verksamheter bidrar till lokal- och bostadsförsörjningsplanen genom att lyfta 
upp identifierade lokalbehov inom nämndens samtliga verksamheter.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 4.4 
Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med 
efterfrågad kompetens 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målet genom att i sitt grunduppdrag arbeta för att vara en 
attraktiv arbetsgivare, exempelvis genom att arbeta med processer kopplat till kompetensförsörjning 
utifrån att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla. Detta innefattar att: 

• Arbeta proaktivt med marknadsföring av yrkesgrupperna inom nämndens ansvarsområde 
• Att ta emot praktikanter från flera aktörer och utbildningar i syfte att visa upp bredden 

inom omsorgsyrket och marknadsföra nämnden som arbetsgivare 
• Kontinuerligt utvärdera och utveckla rekryteringsprocessen  
• Arbeta proaktivt i bemanningsfrågor för att säkerställa ett kostnadseffektivt utförande med 

ett hållbarhetsperspektiv - i syfte att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare där det finns 
förutsättningar för medarbetare att stanna kvar länge i organisationen och inom yrket 

• Verksamheterna tillhandahåller fortlöpande kompetensutvecklingsinsatser. Där flera 
utbildningar är internt framtagna och anpassade utifrån aktuell organisation samt 
servicemottagarnas behov. Dessa kompletteras med specifika utbildningsinsatser på 
verksamhet och inköpta utbildningar där vi lär av såväl oss själva som andra i syfte att 
vara en lärande organisation.  

 
Funktionsstödsnämnden åtar sig att utveckla processen för att behålla medarbetare i 
större utsträckning. Detta behöver samordnas med såväl rekryteringsprocesser- som 
uppföljningsprocess vid avslut för att undersöka varför medarbetare väljer att sluta. 
Nämnden ska under året etablera en process för att säkerställa systematik i att följa upp 
och ta tillvara på orsaker till avslut av anställning för att säkerställa behålla perspektivet 
i nämndens kompetensförsörjning- och kompetensutvecklingsprocess. 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 4.5 
Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med 
klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag 

 

INRIKTNING 4.h 
Genomföra cykelfrämjande åtgärder för barn och unga. 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målen genom att i sitt grunduppdrag arbeta för ett främja 
hälsosamma och resurseffektiva val hos såväl verksamheten som hos servicemottagare i alla åldrar. 
Detta sker exempelvis genom att arbeta för samnyttjande av fordonsparken, tillhandahållande av 
parcyklar samt nyttjande av kollektivtrafiken inom verksamheten.   

Indikatorer att följa inom målområde 4 Utfall 2019 Utfall 2020 Prognos 
2021 

Målvärde 
2022 

*HME-värde för nämndens verksamhet 78 % 78 %  ** Öka  
Kommentarer till indikatorernas prognos  
*HME-värdet (Hållbart medarbetarengagemang) över tid som indikator avser spegla medarbetarnas upplevelse av 
möjligheter att kunna påverka sin arbetssituation. Indikatorn avser spegla förutsättningar för en god kompetensförsörjning, 
att vara en attraktiv arbetsgivare och en framtida kvalitet för servicemottagare med personal som trivs på jobbet.   
 
**Resultaten för året redovisas i årsredovisning. 

 



22 FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2022 
 

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska 
ekosystem och god biologisk mångfald 

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling 
inom de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av 
avsnittet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 5.1 
Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro 
ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens 
klimat 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 5.2 
Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla 
energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som 
används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 5.3 
Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och 
dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 5.4 
Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av 
olika typer av grönstruktur 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 5.5 
Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som 
återvinningen ska öka 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 5.6 
Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå 
miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema 
väderhändelserna och ett förändrat klimat 

 

INRIKTNING 5.c 
Utveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och 
akademin för att utbyta kunskap och gemensamt agera för att möta 
klimatutmaningen. 
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Funktionsnämnden bidrar till målen genom att i sitt grunduppdrag verka för en begränsad 
klimatpåverkan samt bidra genom att företräda en klimatpositiv påverkan i de forum där nämnden 
är representerad. Detta sker bland annat genom att i samverkan med lokalförsörjningsenheten verka 
för att en funktionell grönstruktur utformas vid nybyggnation av bostäder avsedda för nämndens 
målgrupper samt kravställande i samband med upphandlingar där man i största möjliga mån har som 
mål att handla KRAV-märkt och/eller närproducerat.  

Nämndens verksamheter bidrar även till ett cirkulärt resursnyttjande genom återbruk inom exempelvis 
daglig verksamhet och socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet där man restaurerar och skapar nya 
produkter av sådant som annars hade slängts. Verksamheterna arbetar även genom att informera och 
stärka servicemottagarnas medvetenhet och kunskap kring miljö och klimat samt vår påverkan på 
dessa. Flertalet av nämndens verksamheter arbetar även med källsortering och god avfallshantering där 
man även stödjer andra organisationer med detta, såväl inom som utom kommunens organisation.   

Nämndens verksamheter har under 2021 tagit fram en coronautvärdering där en av åtgärderna är att 
utveckla kris- och beredskapsplanen utifrån hur verksamheter ska agerar utifrån exempelvis extrema 
väderhändelser och andra faktorer som påverkar verksamheternas möjligheter att bedrivas. Detta som 
ett led i verksamhetens fortlöpande utvecklingsarbete för att säkra nämndens verksamheter även i 
krissituationer.    

 

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet: 

• 5.a Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och 
inkludering av 2030-målen i ordinarie styrning, ledning och 
verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för 
bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och kompetensutveckling 
inom kommunkoncernen. 

Funktionsstödsnämnden åtar sig att under 2022 arbeta med kompetensutveckling och 
stödja verksamheten i kunskapslyft kring hållbarhet och agenda 2030. Detta i syfte att 
skapa förutsättningar för framtida åtgärder och medvetandegöra hur 
hållbarhetsfrågorna finns med i allt vi gör.  

• 5.b Prioritera och intensifiera klimatarbetet för att nå målen till 2030 och 2050. 
Detta bland annat genom att utifrån framtagen nulägesanalys och 
koldioxidbudget ta fram ett förslag på handlingsplan och arbeta med 
prioriterade insatser för att minska Örebro kommuns klimatbelastning. 

Funktionsstödsnämnden bidrar till inriktningen genom att i sitt grunduppdrag bevaka och påverka 
utifrån vår nämnds verksamhet och dess målgruppers förutsättningar. Vi ser fram emot möjligheten att 
delta genom besvarande av remisser och bidra till framtagandet i aktuella forum.   

Indikatorer att följa inom målområde 5 Utfall 2019 Utfall 2020 Prognos 
2021 

Målvärde 
2022 

Inga indikatorer för detta målområde – Området följs upp kvalitativt. 
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4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro 
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling 
inom de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av 
avsnittet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 6.1 
Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 6.2 
Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd 
och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av 
kommunens resurser 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 6.3 
Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga 
resursnytta 

 

INRIKTNING 6.g 
Underlätta för delningsekonomi och återanvändning för verksamheter och 
medborgare i kommunen. 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målen genom att i sitt grunduppdrag månatligen följa den 
ekonomiska utvecklingen av verksamheten genom såväl månadsrapporter som med fördjupningar inom 
olika områden/insatser under punkten för ekonomi i balans. Funktionsstödsnämnden arbetar för att 
i samtliga beslut säkerställa att inga framtida effekter eller effekter på andra verksamheter inom 
kommunen påverkas ekonomiskt negativt.  

Nämnden och dess verksamheter ser digitalisering som en möjliggörare för en omställning av arbetssätt 
där kostnader sänks med bibehållen kvalitet. Detta arbete har stärkts under coronapandemin och 
nämndens verksamheter fortsätter utveckla detta arbete framåt.  

Funktionsstödsnämnden fortsätter arbetet med ambitionen att definiera en ”baslinje för kvalitet” 
kopplat till den grundläggande verksamheten som nämnden enligt lagkrav, riktlinjer och förordningar 
behöver förhålla sig till. Definitionen behöver vara kopplad till stödet gentemot servicemottagare samt 
personella resurser – oavsett övriga förutsättningar. Nämndens verksamheter bevakar det nationella 
arbetet för framtagandet av standarder som kan utgöra stöd i arbetet. De långsiktiga effekterna av 
detta arbete är en tydligare signal till nämndens politiker och tjänstemän utifrån när utförandet 
riskerar att brista i kvalitet. Detta ska även kunna användas som grund för systematiska dialoger på 
olika nivåer för att i ett tidigt skedde kunna sätta in rätt åtgärder.  

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 6.4 
Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika 
verksamheter ska jämställdhet beaktas 

Funktionsnämnden bidrar till målet genom att i sitt grunduppdrag företräda jämställdhet och allas 
lika värde. Detta sker exempelvis genom att företrädare för nämnden deltar och representerar 
nämndens ståndpunkt i arbetet med att ta fram en kommungemensam resursfördelning. Nämnden har 
mandat att fördela rambudgeten mellan nämndens ramfinansierade verksamheter och vid eventuell 
omfördelning av tilldelade medel beaktas jämställdheten som en av flera faktorer.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 6.5 
Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och 
behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla 
kommunens verksamheter 

Funktionsstödsnämnden bidrar till målet genom att i sitt grunduppdrag arbeta för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Detta exempelvis genom arbete med att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, 
Behålla och Avveckla, i syfte att stärka kompetensförsörjningen. Exempelvis har nämndens 
verksamheter skapat en struktur för att stärka rekryteringen och bemanningen inför sommarens 
utökade behov, denna process förväntas ge en mer stabil bemanning och minska behovet av kortsiktiga 
lösningar. Nämndens verksamheter har infört ”heltid som norm” vilket innebär att samtliga 
medarbetare numera erbjuds möjlighet till heltidstjänst som ett led i att vara en hållbar och attraktiv 
arbetsgivare.  
 
Funktionsstödsnämnden har sedan flera år arbetat utifrån bemanningsekonomi. Bemanningsekonomi 
är ett samlingsbegrepp för en hållbar och ekonomiskt effektiv bemanning av verksamheten. 
Bemanningsekonomi väver samman ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor till en helhet där alla 
delar behöver samspela för att ge en långsiktigt positiv utveckling i verksamheten. Detta innefattar 
exempelvis arbete med och anpassningar av schemaläggning, heltidsanställningar och övertid. 
 
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet: 

• 6.c Fortsätta att utvärdera kommunens krishantering och förändrade arbetssätt 
med anledning av coronapandemin samt skapa stärkt beredskap för 
pandemier.  

Funktionsstödsnämnden bidrar till inriktningen utifrån sitt grunduppdrag genom att under 2021 
ha utvärderat förvaltningens arbete under coronapandemin. Arbetet med åtgärder och fortsatt 
uppföljning kommer ske framöver. Rapport på genomförd utvärdering samt åtgärder kopplat till 
detta återfinns på diarienummer Nf 240/2020. Nämnden har även haft flera representanter i de 
kommungemensamma utvärderingarna gällande hanteringen av coronapandemin.  

Indikatorer för att följa utveckling inom 
målområde 6 

Utfall 2019 Utfall 2020 Prognos 
2021 

Målvärde 
2022 

Attraktionskraft för daglig verksamhet 89,5 % 84,4 % 83,5 %* Öka 
Attraktionskraft för personlig assistans -  
beslut enligt Socialförsäkringsbalken  13,8 % 12,1 % 12,4 %** Öka 

Karensavdrag för daglig verksamhet 3,1 mnkr 11,1 mnkr 5,2 mnkr*** Minska 
Kommentarer till indikatorernas prognos  

Attraktionskraft inom daglig  verksamhet- mäts som antalet deltagare som valt Örebro kommun som utförare 
jämfört med det totala antalet servicemottagare som fått beslut om daglig verksamhet från Örebro kommun. För en 
långsiktigt hållbar ekonomi är det en förutsättning att vara en attraktiv utförare för att få intäkter att bedriva 
verksamheten för. (För vissa Servicemottagare är Örebro kommun den enda valbara utföraren, även dessa inkluderas i 
statistiken.)  
Attraktionskraft för personlig  assistans - mäts som andel servicemottagare som väljer Örebro kommun som 
utförare i förhållande till det totala antalet servicemottagare som har möjlighet att välja Örebro kommun som utförare. För 
en långsiktigt hållbar ekonomi är det en förutsättning att vara en attraktiv utförare för att få intäkter att bedriva 
verksamheten för.    
Karensavdrag för daglig  verksamhet - mäts i mnkr för hela perioden. Karensavdrag sker när en deltagare varit 
ihållande frånvarande från daglig verksamhet i 10 arbetsdagar och minskar verksamhetens intäkt för motsvarande period. 
Karensavdraget beräknas utifrån planerad närvaro och påverkas med andra ord av flera parametrar vilket behöver 
beaktas i samband med analys.  
*Avser utfall i juli 2021, den senast uppdaterade uppgiften. I augusti 2020 öppnade en ny utförare, och de utökade även 
sina platser (tillståndet hos IVO) ytterligare under början av 2021, vilket inneburit en utökning av erbjudandet av 
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externa platser inom daglig verksamhet. Verksamheten behöver arbeta vidare med att stärka attraktionskraften och 
fortsätta anpassningarna utifrån målgruppernas önskemål.  
**Avser utfall i juli 2021, den senast uppdaterade uppgiften.  
*** Prognosen är beräknad som utfallet fram till augusti kompletterad med att årets kvarvarande månader speglar 
karensavdraget för augusti månad. Detta mått har påverkan starkts av coronapandemin och kan därför i nuläget inte 
anses spegla verksamhetens arbete och påverkan.  

 

  



27 FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2022 
 

5 Planering för nämndens resurser 
Funktionsstödsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med 
en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och 
god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god 
planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. 
Övriga resurser (medarbetare, lokaler, IT-objekt och digitalisering) beskrivs under 
relevanta mål i kapitel 4. 

5.1 Ekonomi 
I kapitel 4, under målområde Hållbara och resurseffektiva Örebro, sammanfattas 
planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk 
hushållning av kommunens resurser samt säkerställa hög budgetföljsamhet. I det här 
avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det 
kommande verksamhetsåret. 

5.1.1 Funktionsstödsnämndens samlade ekonomi 
 
Funktionsstödsnämnden har de senare åren haft effektiviseringsuppdrag och arbetat 
för att ställa om verksamhetens kostnader utan eller med så låg negativ påverkan som 
möjligt för nämndens medarbetare och servicemottagare. Flera av nämndens 
verksamheter börjar nu närma sig ett läge där det är svårt att fortsätta arbeta med 
effektiviseringar utan att hanteringen av fortsatta effektiviseringskrav kommer behöva 
ske genom reduceringar.  
 
Nämndens verksamheter är antingen ramfinansierade eller intäktsfinansierade. Att de är 
ramfinansierade innebär att de får en budgetram tilldelad för att finansiera årets 
verksamhet oavsett eventuella volymförändringar. Verksamheter som är 
intäktsfinansierade får ett tilldelat belopp utifrån en presterad enhet, ofta även kopplat 
till en bedömd stödbehovsnivå hos servicemottagaren. Detta innebär att 
verksamheterna har olika planeringsförutsättningar för sina verksamheter och påverkas 
olika av förändringar. De intäktsfinansierade verksamheterna får sina ekonomiska 
förutsättningar direkt i resurstilldelningen enligt beslut från Programnämnden. 
 

Ramfinansierade verksamhet Intäktsfinansierade verksamheter 
Nämnden Personlig assistans 
Förvaltningsgemensamt Grupp- och servicebostad 
LSS-fritid Daglig verksamhet  
Barn- och ungdomsverksamheten Boda – Daglig verksamhet i bostad 
 Socialpsykiatrin 

 
För de ramfinansierade verksamheterna får Funktionsstödsnämnden en samlad budget 
som nämnden sedan beslutar om fördelning av mellan berörda verksamheter. För år 
2022 får nämnden en budgetförstärkning utifrån ökade behov inom verksamheterna 
LSS-fritid samt Barn- och ungdomsverksamheten.   
 
Majoriteten av nämndens verksamheter ersätts genom resursfördelningsmodeller i olika 
former. Detta innebär förenklat att ersättningen till verksamheten varierar beroende på 
vilken nivå av stöd en servicemottagare bedöms ha och hur mycket tid individen 
befinner sig i verksamheten. Detta innebär att det ställs större krav på verksamheterna 
att kunna anpassa sitt kostnadsläge utifrån vilka servicedeltagare som är aktuella i 
verksamheten samt hur mycket närvaro de har. Detta är en utmaning för 
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verksamheterna som samtidigt har ett uppdrag att arbeta med heltid som norm och en 
god anställningstrygghet.  
 
Effektiviseringskrav 
För år 2022 finns inget generellt effektiviseringskrav varken från Kommunfullmäktige 
eller Programnämnd social välfärd. Detta beräknas ge verksamheterna bättre 
förutsättningar inför år 2022.  
 
För de intäktsfinansierade verksamheterna bör det dock noteras att OPI-ökningen 
(omsorgsprisindex) för året är historiskt låg på 1,5 %. Det lägsta omsorgsprisindexet 
före detta var år 2011 då det uppgick till 2,1 % (historik finns sedan 2007). Beräkningen 
av OPI för 2021 tar hänsyn till korrigeringen av lagstadgade arbetsgivaravgifter för 
unga medarbetare, vilket sänker beräkningen med 0,18 procentenheter. I Örebro 
kommun samlas av administrativa skäl denna effekt kommuncentralt.  
 
Nämnden kommer att gå in i år 2022 med en obalans utifrån föregående års ej 
hanterade underskott. Prognosen för 2021 års utfall är ett underskott på 15,5 mnkr. 
Underskottet inom daglig verksamhet bedöms i sin helhet härledas till coronapandemin 
och därmed tillfälligt - vilket innebär att underskottet inför ingången till 2022 ses som 
nämndens samlade underskott exklusive den del som avser daglig verksamhet. 
Socialpsykiatrin prognosticerar ett underskott om 0,7 mnkr. De har ett ackumulerat 
överskott sedan tidigare år att nyttja, vilket innebär att årets underskott ligger enligt 
plan, däremot behöver de fortsätta sitt ekonomiska arbete under kommande år.  
 

5.1.2 Politiska prioriteringar 
De politiska prioriteringarna för år 2022 beskrivs mer ingående genom de åtaganden 
som gjorts under kapitel 4.  
 
I år görs två åtaganden av Funktionsstödsnämnden. Det första är inom 
kompetensförsörjning med målet att stärka ”behålla”-delen i arbetet med att Attrahera, 
Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla (ARUBA). Kompetensförsörjningen är 
nämndens och verksamhetens största utmaning och att behålla befintliga medarbetare i 
verksamheten är en förutsättning för såväl en kvalitativ verksamhet som en hållbar 
ekonomi. Det andra åtagandet är inom hållbarhetsområdet med fokus på 
kompetensutveckling inom hållbarhet och Agenda 2030. Nämndens verksamheter är 
kreativa och bidrar redan i dagsläget genom att arbeta hållbart utifrån sina 
förutsättningar. Det finns en potential att fortsätta utveckla detta arbete och även 
inspireras av varandra, såväl internt mellan nämndens verksamheter som med andra 
aktörer.  
 
Funktionsstödsnämnden väljer att hålla nere mängden åtaganden för att ge 
förvaltningen förutsättningar att fokusera på att säkra grunduppdraget - något som är 
särskilt viktigt i denna utmanande tid med pågående pandemi, men även en 
förutsättning för att kunna arbeta för att nå en ekonomi i balans. Nämnden har även 
valt att minska den politiska planeringsreserven i syfte att ge ett större 
planeringsutrymme till förvaltningen.  

 5.1.2.1 Budget i balans  
Funktionsstödsnämnden arbetar fortlöpande för att nå en ekonomi i balans och ger 
som uppdrag till förvaltningen att uppnå detta. Det behöver dock beaktas att det finns 
större ekonomiska utmaningar inför år 2022 när nämnden, liksom inför år 2021, inte 
går in i året med en ekonomi i balans. Att Funktionsstödsnämnden 2020 redovisade ett 
ekonomiskt överskott beror på att nämnden fick större statsbidrag som kompensation 
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för merkostnader kring coronapandemin än vad nämnden haft merkostnader för. 
Nämnden fick även sent på året 2020 en extra intäkt för att täcka för merkostnader för 
de intäktsfinansierade verksamheterna avseende sent beslutade engångsutbetalningar 
inom ramen för de lönerevisioner som genomfördes, vilket bidrog till en högre kostnad 
än beräknat under året.  
 
LSS-verksamheten inom Örebro kommun har en negativ nettokostnadsavvikelse vilket 
innebär att verksamheten kostar mindre än den förväntade kostnaden utifrån Örebro 
kommuns förutsättningar (utifrån exempelvis socioekonomiskt, demografi och 
geografiska parametrar).   
 
Funktionsstödsnämnden arbetar integrerat med förbättringsarbeten och målet att nå en 
ekonomi i balans genom hela verksamheten och har ambitionen att beslut ska tas på 
lägsta ändamålsenliga nivå i linje med tillitsbaserad ledning och styrning. Detta innebär 
att det ofta tas beslut av exempelvis enhetschefer i linje med att närma sig en ekonomi i 
balans utan att dessa specifikt rapporteras tillbaka inom organisationen. Nämndens 
verksamheter arbetar utifrån såväl bemanningsekonomi som en fortsatt förflyttning 
mot rehabiliterande arbetssätt där verksamheten stärker individens egna förmågor.  
 
Bemanningsekonomi är ett samlingsbegrepp för en hållbar och ekonomiskt effektiv 
bemanning av verksamheten. Bemanningsekonomi väver samman ekonomi, personal 
och arbetsmiljöfrågor till en helhet där alla delar behöver samspela för att ge en 
långsiktigt positiv utveckling i verksamheten. Detta innefattar exempelvis arbete med 
och anpassningar av schemaläggning, heltidsanställningar och övertid. 
 
Nedan beskrivs de förutsättningar och de effektiviseringsarbeten som sker och 
skett inom respektive verksamhet.  
 
Personlig assistans arbetar fortlöpande med att identifiera möjliga åtgärder för att 
närma sig en ekonomi i balans, men har svårt att hitta tillgängliga åtgärder. 
Verksamheterna arbetar med ärendeanalyser för att identifiera vilka faktorer som är 
påverkansbara för verksamhetens kostnader. Verksamheten har sett en positiv 
utveckling till följd av detta arbete och har stärkt sina ekonomiska strukturer även om 
direkta kostnadsminskningar ännu ej varit möjliga. Funktionsstödsnämnden och 
verksamheten inväntar uppstart av det uppdragsdirektiv som är framtaget avseende 
översyn av interna utförarens ekonomiska förutsättningar inom personlig assistans.  

Grupp- och servicebostad arbetar fortlöpande med åtgärder för att nå en ekonomi i 
balans. Främst avser detta olika insatser inom ramen för bemanningsekonomi, vilket 
innebär att ha en långsiktigt hållbar personal som ger såväl kvalitativa som ekonomiskt 
positiva effekter. Verksamheten har identifierat potential att arbeta mer effektivt med 
bokningsbartid (anställd överkapacitet till följd av heltid som norm) vilket ytterligare 
skulle kunna minska kostnaden för timvikarier: Arbetet följs numera månadsvis av 
verksamheten. Det har även tagits fram ett utvecklat systemstöd för att underlätta 
denna uppföljning.   

Det är en stor utmaning att få en ekonomi i balans på gruppbostäder med fyra platser. 
Verksamheten arbetar därför tillsammans med lokalförsörjningsavdelningen, 
programnämnden och myndighetsverksamheten för att utöka antalet platser på 
befintliga grupp- och servicebostäder5.  

 
5 Avser inte de gruppbostäder som har fyra platser till följd av servicemottagarnas behov.  
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Grupp- och servicebostad har gjort stora effektiviseringar de senaste åren, vilket 
behöver beaktas när man bedömer kvarvarande möjliga åtgärder för att nå en ekonomi 
i balans. Tabellen nedan visar effektiviseringsuppdragen för verksamheten sedan år 
2017 när verksamheten fick sitt första större riktade effektiviseringsuppdrag.  

 
År Effektiviseringsuppdrag, mnkr 

2017 4 
2018 8 
2019 8 
2020 12,86 
2021 7,1 

Summa 39,9 
 
Dessa åtgärder har grupp- och servicebostad genomfört sedan tidigare inom ramen för 
arbetat att hålla en ekonomi i balans: 

• Minskad bemanning 
• Minskat antal chefer 
• Minskad tid för överrapportering, APT och möten 
• Minskade resurser för kompetensutveckling 
• Minskade resurser för julklapp och uppmuntran 
• Arbetat mycket med bemanningsekonomi 
• Alternativa arbetssätt och samordning mellan verksamheter 
 

Boda är daglig verksamhet som utförs i grupp- och servicebostad. Detta innebär att 
denna verksamhet utförs i grupp- och servicebostads lokaler och av dess 
personalgrupp. Verksamheten har sedan flera år ett återkommande överskott och 
arbetet har fokuserat på att verksamheten ska bära sina egna kostnader och därför har 
en systematik för att säkerställa en korrekt kostnadsfördelning mellan grupp- och 
servicebostad och Boda byggts upp.  

LSS-fritid är en verksamhet inom Funktionsstödsnämnden som har i uppdrag att 
rekrytera, matcha och betala ut ersättning till uppdragstagare för uppdrag inom 
kontaktperson, kontaktfamilj, ledsagare och avlösare. Funktionsstödsnämnden valde 
inför år 2021 att inte tilldela verksamheten något effektiviseringskrav utan 
verksamheten fick istället en budgetförstärkning om 1,7 mnkr med medel som tidigare 
lyfts till förvaltningens budgetreserv. Inför år 2022 tillförs medel genom en utökning av 
verksamhetens budget (se nedan under verksamheternas budgetramar). Det är 
myndighetsverksamheten som beslutar om rätten till insats samt dess omfattning, vilket 
innebär att verksamheten har svårt att påverka kostnaden för arvoden och ersättning 
till uppdragstagarna. 

Kostnaderna för respektive insats i verksamheten varierar mellan månaderna vilket gör 
det svårt att ta fram en korrekt prognos. Det krävs fortsatt arbete och analys av 
verksamheten för att synliggöra en mer permanent volymökning alternativ kunna 
härleda kostnadsökningarna till ett tillfälligt ökat behov utifrån coronapandemin. Då 

 
6 Beloppet för 2020 innehåller även effektiviseringsuppdraget för inköp, kostnaden för införandet av 
cirkulationstvätt av arbetskläder vilket var en följd av lagkrav samt ej kompenserade nivåsänkningar inom 
resursfördelningsmodellen.  
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verksamhetens grunduppdrag är att rekrytera och matcha uppdragstagare med de 
servicemottagare som fått beslut om insats, samt betala ut ersättning till 
uppdragstagarna finns i nuläget inga åtgärder för att minska kostnaden.  

Då ersättningen till uppdragstagare inom LSS-fritid i stor utsträckning samvarierar med 
volymen föreslår Funktionsstödsnämnden att denna verksamhet är mycket väl lämpad 
att hanteras inom en resursfördelningsmodell.  

Daglig verksamhet är den verksamhet inom Funktionsstödsnämnden som påverkats 
kraftigast ekonomiskt av coronapandemin. Verksamheten är en intäktsfinansierad 
verksamhet som får ersättning från Programnämnd social välfärd utifrån planerad och 
faktisk närvaro i verksamheten. Då många deltagare inom daglig verksamhet varit 
hemma från verksamheten på grund av oro för att smittas av covid-19 har 
verksamhetens intäkter kraftigt minskat under år 2020 och 2021. Verksamheten hade 
inför år 2021 ett effektiviseringsuppdrag om 1,2 mnkr. Den kraftigt sänkta intäkten till 
verksamheten har omöjliggjort att utvärdera detta effektiviseringsuppdrag.  

Verksamheten har genom beslut i Programnämnd social välfärd fått möjlighet att 
anpassa utförandet av verksamheten för att möjliggöra fortsatt deltagande i så stor 
utsträckning som möjligt genom att erbjuda daglig verksamhet på distans. 
Verksamheten bedömer nu att deltagarna är på väg tillbaka, vilket kommer att 
möjliggöra en ny utvärdering av verksamhetens ekonomi och behov av eventuella 
åtgärder. Detta kan givetvis påverkas av förändring i smittläget i verksamhet och den 
ökning av smitta i samhället som återigen ses i december 2021.  

Barn- och ungdomsverksamheten är en ramfinansierad verksamhet som inför 2021 
fått ett effektiviseringsuppdrag om 0,3 mnkr. Detta effektiviseringsuppdrag hanterades 
i samband med budgetläggningen och verksamheten bedömdes ha en ekonom i balans. 
Förändringar av aktuella behov hos servicemottagare som är aktuella i verksamheten 
har skett under året vilket medfört ett ökat behov av nattbemanning i verksamheten 
som inte inkluderats i budget. Detta påverkar verksamhetens ekonomi och 
förutsättningar att bedriva verksamheten med ekonomi i balans. Inför 2022 har 
verksamheten därför tilldelats ett ökat anslag i syftet att kompensera för den aktuella 
kostnadsökningen. Verksamheten arbetar fortlöpande med bemanningsekonomi, en 
stark helhetssyn på områdets ekonomi samt med att utveckla sitt budget- och 
prognosarbete samt stärka arbetet med uppföljning genom statistik på 
beläggningsgrader.  

Socialpsykiatrin hade inför år 2021 ett effektiviseringsuppdrag om 4,2 mnkr och har 
under året infört en ny resursfördelningsmodell bestående av fem delmodeller. Detta 
ställer stora kvar på verksamheten både att ställa om sin ekonomi och vidareutveckla 
sin interna ekonomistyrning, vilket verksamheten arbetar med samtidigt som de ser 
över såväl sitt budget- som prognosarbete.  

För att nå de effekter som krävs enligt föregående års effektiviseringsuppdrag har 
verksamheten; reducerat 3 tjänster bland stödresurserna, arbetar med 
bemanningsekonomi, bland annat genom att se över och likrikta verksamhetens 
schemaläggning och även många andra insatser. Detta arbete fortsätter och förstärks 
inför år 2022 där verksamheten förstärkt verksamheten med en projekttjänst för att se 
över organisation, schemaläggning och relaterade arbetssätt för att om möjligt 
ytterligare effektivisera verksamheten. Socialpsykiatrin är en intraprenad som har ett 
ackumulerat överskott från tidigare år att nyttja i detta omställningsarbete, så 
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verksamheten har beslutat att nyttja detta överskott för att kunna ställa om i en mer 
anpassad takt.  

5.1.2.2 Planeringsreserv 
Nämnden har en avsatt planeringsreserv på 500 tkr att nyttja under året. Detta är en 
minskning med 268 tkr från föregående år. Reserven är framförallt avsedd att nyttjas 
som en reserv för insatser och aktiviteter under året där annan finansiering saknas. 
Tidigare år har planeringsreserven nyttjats för delfinansiering av Funkismello, 
kostnader för de tidigare införskaffade parcyklarna samt för julfirande.  

5.1.3 Verksamhetens budgetramar  
 
Ramfinansierade verksamheter  
Nedanstående tabell visar förändringarna för de ramfinansierade verksamheterna inom 
Funktionsstödsnämnden. Detta avser ledning och förvaltningsgemensamt (som även 
intäktsfinansierade verksamheter bidrar till), Barn- och ungdomsverksamheten, LSS-
fritid samt de beslut som Grupp- och servicebostad utför enligt socialtjänstlagen.  
 
Funktionsstödsnämnden Tkr 
Ingående budgetram 130 093 
Sommaraktivitet/Hemester -130 
Löneöverhäng  535 
Tilläggsanslag - Barn- och 
ungdomsverksamheten samt LSS-fritid 3 000 

Ombudgetering strategtjänst -900 
Budgetram 2022 132 598 

 
Nedan förklaras tabellens innehåll: 
 
Ingående budgetram 
Den rambudget nämnden hade vid slutet av år 2021 (exklusive de tillfälliga medlen för 
direkta kostnader), vilket är det belopp som det sedan sker justeringar mot för att 
uppnå budgetramen för år 2022.  
 
Sommaraktivitet/Hemester 
Inför 2021 fick Funktionsstödsnämnden ett tillfälligt budgetanslag för att 
hemestersatsning med aktiviteter på hemmaplan skulle kunna äga rum under 2021. Då 
detta var en tillfällig budgetförstärkning lämnas detta anslag tillbaka inför kommande 
år.   
 
Löneöverhäng -21  
Lönen för anställda inom Örebro kommun revideras normalt sett årligen i april eller 
maj, beroende på vilket avtalsområde personen är anställd i. Ramfinansierade 
verksamheter får årligen kompensation för denna kostnadsökning i samband med en 
ombudgetering under våren. För att ha kostnadstäckning även för den kvarvarande 
perioden till nästa översyn överförs kompensation för den ökade lönekostnaden även 
för årets inledande månader.  
 
Tilläggsanslag - Barn- och ungdomsverksamheten samt LSS-fritid  
Barn- och ungdomsverksamheten (BuV) inom nämnden har ökat utförandet genom 
behov av ytterligare en vaken natt inom barnbostad. LSS-fritid har svårigheter att få sin 
ekonomi i balans och har därför beviljats ett budgettillskott för att kompensera för 
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delar av det underskott som återfinns i verksamheten. I syfte att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för verksamheterna att nå en budget i balans tilldelas Barn- 
och ungdomsverksamheten sitt framräknade budgetbehov för ökad nattbemanning om 
1,2 mnkr och LSS-fritid tilldelas 1,8 mnkr.  
 
Ombudgetering strategtjänst 
Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) överfördes från 2021 till Hemvårdsnämnden. I 
samband med överföringen behölls vissa resurser inom Funktionsstödsnämnden inför 
år 2022. Nu överförs budget och kostnader som behölls motsvarande en 
avdelningschef för att finansiera en strategtjänst inom hälso- och 
sjukvårdsverksamheten.  
 
Funktionsstödsnämnden 2022 Tkr 
Nämnd 1 482 
Förvaltningsgemensamt 10 747 
Barn- och ungdomsverksamheten 85 018 
LSS-fritid 30 681 
Grupp- och servicebostad - Sol-beslut 4 670 
Budgetram 2022 132 598 

 
Fördelningen i ramfördelning mellan verksamheter speglar de förändringar som skett i 
ramtilldelningen till Funktionsstödsnämnden.  
Nämndens egen verksamhet  Tkr  
Ingående budget 1 750 
Överlämning planeringsutrymme -268 
Utgående budget 1 482 

 
 
Förvaltningsgemensamt  Tkr  
Ingående budget (exkl. 
tilläggsanslag november) 11 463 

Flytt av HSE-strateg -900 
Återlämning Hemestersatsning -130 
Löneöverhäng 44 
Överlämning planeringsutrymme 268 
Utgående budget 10 745 

 
 
LSS-fritid  Tkr 
Ingående budget 28 852 
Tilläggsanslag 1 800 
Löneöverhäng 29 
Utgående budget 30 681 

 
 
Barn- och ungdomsverksamhet  Tkr  
Ingående budget 83 356 
Tilläggsanslag 1 200 
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Löneöverhäng 462 
Utgående budget 85 018 

 
Grupp- och servicebostad  
Grupp- och servicebostad (GOS), är en intäktsfinansierad verksamhet som får 
ersättning utifrån bedömd stödnivå hos servicemottagarna samt antal belagda dygn. 
Verksamheten har en mindre rambudget om 4,7 mnkr som avser utförande av mobilt 
boendestöd. År 2022 kommer ersättningen till GOS att korrigeras i april utifrån den 
årliga förändringen enligt omsorgsprisindex (OPI) samt en kompensation för låg 
ökning genom ett positivt omprövningskrav på 0,3 %.  
Grupp- och servicebostad   
Uppräkning OPI 1,50% 
Omprövningskrav +0,3% 

Summa förändring ersättning 1,8% 
 
OPI-uppräkning 
Enligt ersättningsmodellen för GOS ersätts verksamheten årligen för kostnadsökningar 
enligt uppräkning utifrån föregående års OPI, med hänsyn till eventuella 
effektiviseringsuppdrag. OPI är tänkt att spegla kostnadsförändringar mellan åren och 
består till 80 % av den genomsnittliga löneökningen för omsorgsbranschen och till 20 
% av ändringar i inflationen (KPI, konsumentprisindex). För år 2021 fastställdes OPI 
till 1,5 %.  
 
Tabellen nedan visar ersättningsnivåerna som gäller sedan april 2021. 

Nivå Pris april 2021 
1 889 
2 1496 
3 1951 
4 2482 
5 3091 
6 3849 
7 4532 

 
Tabellen nedan visar ersättningsnivåerna från april 2022.  

Nivå Pris april 2022 
1 905 
2 1523 
3 1986 
4 2527 
5 3147 
6 3918 
7 4614 

 
Daglig verksamhet och Boda 
Daglig verksamhet (DV), är en intäktsfinansierad verksamhet som får ersättning utifrån 
bedömd stödnivå hos servicemottagarna samt antal närvarodagar, hel- respektive 
halvdag. År 2022 kommer ersättningen till DV att höjas i april utifrån OPI korrigerat 
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med årets omprövningskrav som är positivt (ökar ersättning till verksamheten). Läs 
mer om OPI under grupp- och servicebostad samt under rubriken effektivisering ovan.  
 
Daglig verksamhet   

Uppräkning OPI 1,50% 

Omprövningskrav  +0,3% 

Summa förändring ersättning 1,8% 
 
Priser för daglig verksamhet som gäller sedan april 2021: 

Nivå Heltid Deltid 
1 2114 0 
2 692 484 
3 831 580 
4 969 678 
5 1383 969 
6 1938 1357 
7 3479 2435 

 
 
Priser för daglig verksamhet som gäller från april 2022: 

Nivå Heltid Deltid 
1 2 181 0  
2 714 499  
3 858 599  
4 999  699  
5 1 427  999  
6 2 000  1 400  
7 3 589  2 512  

 
Att ersättningsnivå ett avviker och är högre än övriga belopp beror på att denna avser 
månadsersättningen för servicemottagare som har daglig verksamhet på en extern 
placering. Övriga belopp är i kronor och avser ersättning per hel- eller halvdag.  
 
Socialpsykiatrin 
Socialpsykiatrins verksamhet ersätts under 2022 utifrån den nya 
resursfördelningsmodellen som består av fem delmodeller. Samtliga priser är 
omräknade till pris per dag för att möjliggöra korrekt ersättning även när insatser 
påbörjas eller avslutas under pågående månad. Tabellen nedan visar den procentuella 
förändringen i ersättning för samtliga delmodeller för verksamheten.  
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Socialpsykiatrin   

Uppräkning OPI 1,50% 

Omprövningskrav  +0,3% 

Summa förändring ersättning 1,8% 
 
Sysselsättning 
För inskrivna deltagare i sysselsättningsverksamheten ersätts verksamheten med ett 
fastställt belopp enligt tabellen nedan.  
 
Sysselsättning Nuvarande Från april 2022 
Ersättning per dag 119,18 121,32 

 
Service 
För serviceinsatser ersätts verksamheten enligt den modell som är tänkt att gälla för 
samtliga utförare av service inom Örebro kommun. Detta innebär att verksamheten 
ersätts med ett förutbestämt belopp utifrån vilka insatser som servicemottagaren är 
beviljad att få utförda. 
 
Service Nuvarande Från april 2022 
Städ 32,07 32,65 
Tvätt 32,07 32,65 
Inköp 42,73 43,50 
Fönsterputs 4,75 4,83 

 
Omvårdnad 
För utförd omvårdnad (omsorg, delegerad HSL och ledsagning) beviljas verksamheten 
ersättning utifrån en kommungemensam modell som baseras på servicemottagarens 
bedömda insatsbehov. Det finns 29 olika bedömda stödbehovsnivåer som är kopplade 
till olika ersättningar enligt tabellen nedan. Det finns en specifik ersättning för 
avlösning i hemmet om 1 273 kr/mån. Det kommer under året att ske en förändring 
där ledsagning bryts ut ur modellen och det skapas en specifik ersättning för denna 
insats. Detta är dock ännu inte klart.  
 
I den kommungemensamma modellen särskiljs utförande i tätort och i förort/glesbygd 
med olika ersättningar. För Socialpsykiatrin är dessa ersättningar viktade till en 
gemensam snittersättning för att underlätta uppföljning och administration.  
 
Omvårdnad Nuvarande Från april 2022 
1 - Nivå                 16,31                            0,54  
2 - Nivå                 32,61                            1,07  
3 - Nivå                 45,67                            1,50  
4 - Nivå                 68,48                            2,25  
5 - Nivå                 97,86                            3,22  
6 - Nivå               146,78                            4,83  
7 - Nivå               189,17                            6,22  
8 - Nivå               236,47                            7,77  
9 - Nivå               293,54                            9,65  
10 - Nivå               331,05                         10,88  
11 - Nivå               378,35                         12,44  
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12 - Nivå               425,64                         13,99  
13 - Nivå               464,78                         15,28  
14 - Nivå               511,27                         16,81  
15 - Nivå               557,74                         18,34  
16 - Nivå               604,21                         19,86  
17 - Nivå               650,71                         21,39  
18 - Nivå               697,18                         22,92  
19 - Nivå               743,65                         24,45  
20 - Nivå               836,61                         27,51  
21 - Nivå            1 011,11                         33,24  
22 - Nivå            1 112,22                         36,57  
23 - Nivå            1 311,17                         43,11  
24 - Nivå            1 420,44                         46,70  
25 - Nivå            1 436,85                         47,24  
26 - Nivå            1 481,65                         48,71  
27 - Nivå            1 610,50                         52,95  
28 - Nivå            1 789,45                         58,83  
29 - Nivå            2 147,34                         70,60  

 
Boendestöd 
Verksamheten ersätts för boendestöd utifrån servicemotagarens bedömda stödbehov – 
för boendestöd finns det fem olika stödbehovsnivåer, nivå 0 – 4.  
 
Boendestöd  Nuvarande Från april 2022 
Nivå 0 43,82 44,61 
Nivå 1 63,12 64,26 
Nivå 2 117,40 119,51 
Nivå 3 293,59 298,86 
Nivå 4 410,99 418,37 

 
Grupp- eller servicebostad 
Verksamheten får ersättning utifrån den boende servicemottagarens bedömda 
stödbehovsnivå. För grupp- och servicebostad finns potentiellt åtta olika 
stödbehovsnivåer, nivå 0 – 7.   
 
Särskilt boende Nuvarande Från april 2022 
Nivå 0 389 396 
Nivå 1 779 793 
Nivå 2 1 168 1 189 
Nivå 3 1 558 1 586 
Nivå 4 2 045 2 082 
Nivå 5 2 530 2 576 
Nivå 6 3 505 3 568 
Nivå 7 4 575 4 657 

 
Personlig assistans 
Personlig assistans ersätts för utförd tid med servicemottagarens biståndsbeslut som tak 
enligt tre olika nivåer. En nivå avser utförande enligt beslut från Försäkringskassan 
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enligt socialförsäkringsbalken. De två andra nivåerna avser utförande enligt beslut från 
kommunen med stöd från LSS-lagstiftningen: 
 

• Ersättning enligt nivå 1 avser ersättning för assistenter som inte delar 
hushållsgemenskap med den assistansberättigade. 

• Ersättning enligt nivå 2 avser ersättning för assistenter som är anhöriga och 
delar hushållsgemenskap med den assistansberättigade. 

 
Försäkringskassan har för 2022 valt att höja schablonbeloppet för assistansersättningen 
motsvarar en höjning med 1,5 %. Örebro kommun har valt att höja ersättningen för 
utförande av kommunala beslut i samma omfattning.  
 
Tabellen nedan visar ersättningen till verksamheten som gäller från januari 2022. 
 
Personlig assistans Kr/tim 

Försäkringskassan 319,7 

Kommun - Nivå 1 289 

Kommun - Nivå 2 273 
 

5.1.4 Överfört resultat 
Det förväntas inte ske någon resultatöverföring för nämndens verksamhet mellan år 
2021 och 2022. Undantaget är för Socialpsykiatrin nämndens intraprenad.  

5.1.5 Investeringar  
 
Funktionsstödsnämnden har 2022 en investeringsram på 1 126 tkr. Dessa fördelas 
mellan nämndens verksamheter utifrån identifierade behov. Detta innebär en ökad 
investeringsbudget med 526 tkr jämfört med föregående år.  
 

Verksamhet 
Investerings-
budget 2021 

Investerings-
budget 2022 

Barn- och ungdomsverksamheten 140 200 
Daglig verksamhet 85 100 
Förvaltningsgemensamt 25 100 
Grupp- och servicebostad 200 330 
Personlig assistans 75 100 
Socialpsykiatrin 75 296 
Summa 600 1 126 
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Bilagor 
Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling  
Fem år i sammandrag Utfall  

2017 
Utfall  
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Befolkning        
Totalt antal invånare, Örebro 
kommun 150 192  153 367 155 696 156 381 156 888 

- kvinnor  77 360 78 468 78 785 79 040 
- män  76 007 77 228 77 596 77 848 

Anställda      

Antal tillsvidareanställda, 
årsarbetare 1342 1369 1337 1434 

 
1316 

- män % 23,0 23,8 24,8 25,9 26 

- kvinnor % 77,0 76,2 75,2 74,0 73,9 

Antal visstidsanställda, 
årsarbetare 155 137 97 80 67 

- män 26 34 35 35 24 

- kvinnor 74 66 65 48 43 

Antal timavlönade, totalt 
årsarbetare 313 316 327 342 268 

- varav män 96 109 109 112 86 

-varav kvinnor 217 207 217 230 182 
Arbetstid      
Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, % 96,1 95,9 96,9 97,2 97,5 

- kvinnor 95,8 95,6 96,6 97 97,3 

- män 97,1 96,8 97,7 97,7 97,9 
Organisationsutveckling      
Antal intraprenader 1 1 1 1 1 

Antal klagomål, antal registrerade 25 34 38 30 28 
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Fem år i sammandrag7 Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
 2020 

Prognos 
2021 

Antal unika personer inom stöd till 
personer med funktionsnedsättning 
enligt LSS* 

1294 1312 1369 1380 1398 

- varav män % 57 57 56 58 57 

- varav kvinnor % 43 43 44 42 43 
Antal unika personer inom stöd till 
personer med funktionsnedsättning 
enligt SoL* 

738 793 830 784 860 

- varav män % 54 53 53 52 52 
- varav kvinnor % 46 47 47 48 48 
Antal personer med personlig assistans 53 53 54 53 53 
- varav män % 44 43 37 40 38 
- varav kvinnor 56 57 63 60 62 
- med statlig assistansersättning (LASS) 32 34 30 30 27 
- utan statlig assistansersättning 21 19 24 23 26 
Varav timmar 475 549 558 427 432 
Antal personer med bostad för vuxna, 
enligt LSS, (platser)  486 488 486 486 496 

- varav män % 59 60 58 58 58 
- varav kvinnor % 41 40 42 42 42 
- därav vuxna inom Socialpsykiatrin (antal) 40 43 43 40 40 
Personer, bostad för vuxna; SoL 36 33 31 43 43 
- varav män % 67 70 75 72 67 
- varav kvinnor % 33 30 25 28 33 

Bostäder för barn och ungdom, LSS 
(platser)  7 8 9 9 7 

- varav män % 57 50 56 56 57 
- varav kvinnor % 43 50 44 44 43 
Antal personer med boendestöd; SoL 605 637 658 657 683 
- varav män % 53 51 51 52 52 
- varav kvinnor % 47 49 49 48 48 
- varav Socialpsykiatrin (antal) 351 598 625 628 653 

Antal personer med korttidsvistelse; LSS 127 124 138 156 167 

- varav män % 60 61 59 61 61 
- varav kvinnor % 40 39 41 39 39 

  

 
7 Statistiken är hämtad ut kommunens verksamhetssystem. Om förändringar görs efter att 
statistikuttagen gjorts inkluderas inte de i statistiken. Verksamheten arbetar med att säkerställa 
att verkställande och avslut av insatser görs så snart som möjligt efter förändringen men detta 
påverkar även möjligheten till dokumentation.  
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Fem år i sammandrag 
 

Utfall 
2017 

 
Utfall 
2018 

 
Utfall 
2019 

 
Utfall 
 2020 

 
Prognos 

2021 
Antal personer med 
korttidstillsyn, enligt LSS 66 65 70 77 83 

- varav män % 60 59 63 65 63 
- varav kvinnor % 40 41 37 35 37 

Antal personer med daglig 
verksamhet, enligt LSS 525 536 539 555 517 

- varav män % 53 53 53 54 52 
- varav kvinnor % 47 47 47 46 48 
Personer med dagverksamhet, 
enligt SoL 144 161 146 149 169 

- varav män % 52 53 54 54 56 
- varav kvinnor % 48 47 46 46 44 
Personer med ledsagarservice, 
LSS 318 298 311 278 265 

- varav män % 53 54 55 57 56 
- varav kvinnor % 47 46 45 43 44 
Personer med avlösarservice, 
LSS 81 71 90 104 132 

- varav män % 62 55 52 58 58 
- varav kvinnor % 38 45 48 42 42 
Personer med kontaktperson, 
LSS 442 446 474 475 466 

- varav män % 55 54 53 54 55 
- varav kvinnor % 45 46 47 46 45 
Personer med kontaktperson, 
SoL 1 33 48 52 53 

- varav män % 0 40 42 48 43 
- varav kvinnor % 100 60 58 52 57 

Antal personer med insats HSE 521 513 519 604 538 

- varav män % 59 59 59 58 59 
- varav kvinnor % 41 41 41 42 41 
Antal personer med insats av 
SSK 491 499 514 544 534 

- varav män % 59 59 59 58 59 
- varav kvinnor % 41 41 41 42 41 
Antal personer med insats av 
AT 111 85 61 60 61 

- varav män % 54 51 54 56 61 
- varav kvinnor % 46 49 46 44 39 
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Bilaga 2 Driftsnämndens organisation 
 
Varje person, barn eller vuxen med funktionsnedsättning som tillhör 
personkretsen, kan erbjudas ett individuellt anpassat stöd. Beslut av 
biståndshandläggare fattas med stöd av LSS- och SoL-lagstiftningen. Beslutet 
kan gälla en eller flera olika insatser beroende på personens behov. 
Verksamheternas huvudsakliga mål är att ge stöd och hjälp till servicetagare 
genom att tillhandahålla de av biståndshandläggarnas fattade beslut genom 
följande insatser: 
 
• Bostad med särskild service  
Insatsen för barn och vuxna ska ge möjlighet till ett så självständigt liv som 
möjligt. Det kan gälla gruppbostad eller servicebostad med särskild service. I 
insatsen ingår även att servicetagaren får sitt behov av kultur- och 
fritidsaktiviteter tillgodosett. 
 
• Daglig verksamhet 
Insatsen ges till personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig, har rätt till utvecklande daglig verksamhet. Den ska innehålla 
socialt och arbetsmässigt utvecklande verksamhet och utformas i samråd med 
personen. 
 
• Personlig assistans 
Personlig assistans är till för att personen ska kunna klara sin vardag, personlig 
hygien, måltider och fritid. Assistenten arbetar i personens hem, på arbetet, 
resan, i familjelivet och bidrar till att göra en enskild persons liv lättare. 
 
• Ledsagarservice 
Ledsagare följer med personer med funktionsnedsättning på fritidsaktiviteter 
utanför hemmet. De kan bl.a. handla om att följa med på promenad, bio, 
konsert, bowling osv. 
 
• Korttidstillsyn 
Kan beviljas till ungdomar från 13 år före och efter skolans slut 
(ungdomsfritids). Det ges främst för meningsfull sysselsättning till ungdomar 
med föräldrar som studerar eller arbetar. 
 
• Kontaktperson 
Kontaktperson är ett socialt stöd, en medmänniska som hjälper till att bryta 
isoleringen genom att utöka det sociala nätverket och gå ut på aktiviteter. Stödet 
ges till både barn och vuxna. 
 
 • Avlösning i hemmet 
Gör det möjligt för anhöriga att få tid till egna aktiviteter eller att få tid till 
syskon. 
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• Korttidsvistelse utanför hemmet 
Personer med funktionsnedsättning får genom korttidsvistelse möjlighet till 
rekreation och miljöombyte. Anhöriga ges också avlastning. Vistelsen erbjuds 
barn, ungdom eller vuxen i hemlik miljö (i barnet/ungdomens hem) i 
kontaktfamilj/korttidsboende. 
 
• Kontaktfamilj 
Ska avlasta anhöriga i omvårdnadsarbetet och tar emot ett eller flera barn i sitt 
hem vissa helger. 
 
• Familjehem 
Enskilda hem kan på uppdrag ta emot ett barn för stadigvarande vård och 
fostran. Det gäller barn som inte kan bo hos sina föräldrar trots olika 
stödåtgärder.  
 
• Boendestöd enligt SoL 
Socialpsykiatrin arbetar med boendestöd och sysselsättning för vuxna personer 
med psykisk funktionsnedsättning. Det finns boendestöd, olika boendeformer 
och kontaktverksamheter och dessutom organisation för den dagliga 
sysselsättningen. Delar av område 1–3 och Socialpsykiatrin utför insatsen 
boendestöd enligt SoL. 
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