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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2021-08-27 
Tid: 9.00–12.00 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Georg Barsom (KD) 
Frederick Axewill (S) 
Pia Delin (L) 
Pia Rehnberg (S) 
Marianne Thor (S) 
Tania Cifuentes Valdés (S) 
Elisabeth Hammar (S) 
Kerstin Persson (S) 
Tina Fingal Swens (C) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Katrin Edqvist (M) 
Anders Karlsson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kerstin Ejdertoft (M) ersätter Stig Westlén (M) 
Thomas Rasmusson (L) ersätter Bjarne Svantesson (M) 
 
Närvarande ersättare 
Björn Ramstedt (S) 
Marie Georgson (S) 
Sara Maxe (KD) 
David Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johann Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Amanda Appel utvecklingschef 
Moa Ramberg ekonom 
Umair Chaudry IT-specialist 
Conny Sandström personalföreträdare 
 
Paragraf 84–95 
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Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Georg Barsom (KD), ordförande 
 
 
Katrin Edqvist (M), justerare  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  3 (7) 

§ 84 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Katrin Edqvist (M), med Anders Karlsson (L) som ersättare, utses att justera 
dagens protokoll. Protokollet justeras den 6 september 2021. 

  

§ 85 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin anmäler ett ledamotsinitiativ. Ärendet läggs till ärendelistan som 
ärende 4, § 87. 

  

§ 86 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 87 Ledamotsinitiativ från Pia Delin (L) 
Ärendenummer: Nf 617/2021 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) initierar ett ärende till Funktionsstödsnämnden gällande 
stödbehovsmätningar, utbildning för medarbetare, bemanning samt inskolning 
för ny personal. 

Beslutsunderlag 
Pia Delins (L) ledamotsinitiativ, 2021-08-24 

Yrkande 
Pia Delin (L) yrkar att frågeställningarna tas upp i nämnden under hösten för 
diskussion. 

Georg Barsom (KD) yrkar att Funktionsstödsnämnden uppdrar åt 
Förvaltningen för sociala insatser att bereda frågeställningarna för besvarande i 
nämnden under hösten. 

Proposition 
Ordförande Georg Barsom (KD) finner att det endast finns ett förslag till 
beslut, det vill säga att Funktionsstödsnämnden uppdrar åt Förvaltningen för 
sociala insatser att bereda frågeställningarna för besvarande i nämnden under 
hösten, och att Funktionsstödsnämnden beslutar enligt detta. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Funktionsstödsnämnden uppdrar åt Förvaltningen för sociala insatser att 
bereda frågeställningarna för besvarande i nämnden under hösten. 

  

§ 88 Ekonomisk månadsrapport, juli 
Ärendenummer: Nf 204/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar det ekonomiska läget efter juli månad. 

Funktionsstödsnämnden redovisar fram till juli en negativ ekonomisk avvikelse 
om 6,7 miljoner kronor mot periodiserad budget för perioden. Flera av 
nämndens större verksamheter redovisar ett underskott vid tidpunkten.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, juli 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Månadsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för 
kännedom.  

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 89 Läget i förvaltningen efter sommaren - information 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar nämnden om läget i förvaltningen 
efter sommaren. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 90 Byte av plattform för iPads - information 
Handläggare: Umair Chaudy 

Ärendebeskrivning 
Umair Chaudry från kommunens IT-avdelning informerar om byte av 
plattform för förtroendevaldas iPads. Bytet innebär att förtroendevaldas iPads 
behöver nollställas. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 91 Ordförandens information 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar om att det givits ett uppdrag till 
förvaltningsledningen att undersöka möjligheten att återuppta de fysiska 
kontaktpolitikerbesöken i verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  6 (7) 

§ 92 Förvaltningens information 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att antalet servicemottagare 
och medarbetare med konstaterad covid-19 för närvarande är mycket lågt.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 93 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 585/2021 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 juni–31 juli 2021 
Attestkomplettering, maj (Nf 576/20210) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 94 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Nf 586/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen anmäler handlingar som bedömts relevanta för nämnden att få 
kännedom om. 
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Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-06-10 (Nf 473/2021) 
Protokollsutdrag, "Delårsrapport med prognos 1 2021 - Beslut", 
Programnämnd social välfärd, 2021-06-03, § 96 (Nf 443/2021) 
Protokollsutdrag, "Delårsrapport md prognos 1 2021 - Örebro kommun", 
Kommunfullmäktige, 2021-06-14-2021-06-15, § 218 (Nf 443/2021) 
Protokollsutdrag, "Antagande av Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 
strategi för Örebro kommun", Kommunstyrelsens utskott för socialt 
förebyggande arbete, 2021-06-01, § 36 (Nf 540/2021) 
Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande strategi för Örebro kommun (Nf 
540/2021) 
Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande, IVO, 2021-06-30 (Nf 
546/2021) 
Beslut från IVO, Lex Sarah, 2021-07-13 (Nf 334/2021) 
Beslut från IVO, Lex Sarah, 2021-07-13 (Nf 547/2021) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
 

§ 95 Utbildning för nämnden 
Handläggare: Johanna Viberg, Amanda Appel 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg och utvecklingschef Amanda Appel håller en 
utbildning för nämnden. Utbildningen berör nämndens verksamhetsområde, 
lagstiftning för nämndens verksamhet, nämndens arbetsgivaransvar m.m. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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