
   

 

 

  
  

   

  
   

   
   
   

   
   

   
   
   

    
   

  
       
       

       
       

  
   

   
   

   
    

 
   

   
   

   
   

  

Protokoll Nf 3/2023 

Funktionsstödsnämnden 

Datum: 2023-02-17 
Tid: 09.00–11.40 
Plats: Dialogen, Rådhuset 

Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C)
Daniel Ekblad (S) 
Georg Barsom (KD)
Sandra Öberg (S) 
Hossein Azeri (M)
Christina Gullberg (M) 
Yvonne Käll (M)
Pia Delin (L) 
Ava Bahboudi (KD)
Christina Hermansson Plaçon (V)
Anna Lundberg (ÖrP) 

Tjänstgörande ersättare
Kerstin Persson (S) 
Magnus Karlsson-Good (S) 
Marie Georgson (S) 
Johan Otterström (SD) 

ersätter Elvy Wennerström (S) 
ersätter Pär-Ola Skarviken (S) 
ersätter Karl-Gustav Granberg (S) 
ersätter Patrik Salin (SD) 

Närvarande ersättare 
Lennart Carlsson (M) 
Ewy Eriksson (M)
Maria Rönnbäck (C) 
Anders Karlsson (L)
Lasse S Lorentzon (V) 

Övriga 
Stefan Nilsson områdeschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Amanda Appel 
Nikki Själarö 
Malin Hummelgren 

utvecklingschef 
tolk 
tolk 

Paragraf 25–40 
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ÖREBRO Protokoll 

Frida Adolfsson, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Gunhild Wallin (C), ordförande 

Johan Otterström (SD), justerare 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 25 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Johan Otterström (SD), med Ava Bahboudi (KD) som ersättare, utses att
justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras inom 14 dagar. 

§ 26 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

§ 27 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Christina Hermansson Placon (V) initierar ett ärende till
Funktionsstödsnämnden gällande minska köerna till LSS-boenden. Ärendet
läggs till dagordningen som ärende 13 (§ 37). 

Christina Hermansson Placon (V) ställer en övrig fråga om Humanas indragna
tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Frågan besvaras under 
områdeschefens information, ärende 10 (§ 34). 

Lasse S Lorentzon (V) anmäler två övriga frågor, gällande godkännande av 
tolkars närvaro respektive redovisning till nämnden av ekonomiskt utfall.
Frågorna läggs till dagordningen, som ärende 14 (§ 38), respektive ärende 15 (§ 
39). 

§ 28 Tillsynsplan 2023 - beslut 
Ärendenummer: Nf 477/2022
Handläggare: Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden ansvarar för den interna kontrollen av sina 
verksamhetsområden. Som ett led i detta är att nämnden årligen ska fastställa 
en tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att
den ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom förvaltningen. 

Funktionsstödsnämnden och förvaltningens representanter har gjort
riskanalyser inom områdena verksamhet, personal och ekonomi. Detta har 
resulterat i ett antal tänkbara hotbilder. Dessa hot har sedan värderats utifrån 
sannolikhet och konsekvens vilket ger ett riktvärde/riskvärde. 
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ÖREBRO Protokoll 

Nämndens representanter har tagit del av förvaltningens så kallade
”bruttolista” av möjliga tillsynsområden utifrån 
riskanalys och gjort en egen riskanalys utifrån denna. Nämndens representanter
har sedan bedömt följande hot som mest angeläget att granska under 2023. 

1. Rutin för resor med färdtjänst (verksamhet) 

2. Process att registrera verkställda beslut i verksamhetssystemet Treserva 
(ekonomi) 

3. Rutin för intern kompetensutveckling (personal) 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2023 
Powerpointpresentation - Tillsynsplan 2023 
Powerpointpresentation - Riskanalys 2022 - tillsyn inför 2023 
Tillsynsområden 2015–2022 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Nämnden ska under 2023 granska: 

1. Följs rutin för resor med färdtjänst? 

2. Följs process att registrera verkställda beslut i verksamhetssystemet
Treserva? 

3. Följs rutin för intern kompetensutveckling? 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag. 

§ 29 Övertagande av styrdokument - beslut 
Ärendenummer: Nf 163/2023
Handläggare: Stefan Nilsson 

Ärendebeskrivning 
Den 12 januari 2023 upphörde Programnämnd social välfärd.
Programnämndens ansvarsområde har fördelats på Funktionsstödsnämnden, 
Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden. Respektive nämnd behöver
överta ägandeskapet för styrdokument som beslutats av programnämnden och 
som rör nämndens verksamhet i den nya organisationen. 

För Funktionsstödsnämndens del gäller det: 

- Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - Socialpsykiatrins 
målgrupper, beslutat 2022-02-03 (Sov 794/2020) 
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ÖREBRO Protokoll 

- Förfrågningsunderlag LOV – Daglig verksamhet, beslutat 2021-10-28 (Sov 
476/2020) 

- Överenskommelse med kommunal utförare – Daglig verksamhet, beslutat 
2021-10-28 (Sov 476/2020) 

- Överenskommelse med kommunal utförare – Bostad med särskild service för 
vuxna, beslutat 2020-11-05 (Sov 460/2020) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-23 
Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - Socialpsykiatrins 
målgrupper (Sov 794/2020) 
Förfrågningsunderlag LOV – Daglig verksamhet (Sov 476/2020)
Överenskommelse med kommunal utförare – Daglig verksamhet (Sov 
476/2020)
Överenskommelse med kommunal utförare – Bostad med särskild service för 
vuxna (Sov 460/2020) 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Funktionsstödsnämnden övertar ägandeskapet för styrdokument i enlighet
med förslag i tjänsteskrivelsen. 

Yrkande 
Christina Hermanson Plaçon (V) yrkar att övertagande av
"Förfrågningsunderlag LOV - Daglig verksamhet" avslås samt tilläggsyrkar att 
LOV:en avslutas och att verksamheten tas tillbaka i kommunal regi. 

Gunhild Wallin (C) yrkar avslag på Christina Hermansson Plaçons (V) 
tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Gunhild Wallin (C) ställer först Socialförvaltningens förslag till
beslut mot Christina Hermansson Plaçons (V) yrkande om att övertagande av 
"Förfrågningsunderlag LOV - Daglig verksamhet" ska avslås, och finner att
Funktionsstödsnämnden beslutar enligt Socialförvaltningens förslag. 

Sedan ställer ordföranden Christina Hermansson Plaçons (V) yrkande att
LOV:en avslutas och att verksamheten tas tillbaka i egen regi mot eget yrkande 
om avslag. Ordföranden finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

1. Funktionsstödsnämnden övertar ägandeskapet för styrdokument i enlighet
med förslag i tjänsteskrivelsen. 

2. Nämnden avslår Christina Hermansson Plaçons (V) yrkande att LOV:en
avslutas och att verksamheten tas tillbaka i egen regi 
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ÖREBRO Protokoll 

Reservation 
Christina Hermansson Plaçon (V) reserverar sig mot beslutet. En skriftlig 
reservation bifogas protokollet. 

§ 30 Årsberättelse 2022 - information 
Ärendenummer: Nf 764/2022 
Handläggare: Sarah Habib Raci, Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Årsberättelsen syftar till att redovisa resultatet av nämndens uppdrag och
ekonomi för år 2022. Rapporten innehåller även analys av resultat samt 
noteringar om positiva iakttagelser och förbättringsområden. 

Funktionsstödsnämnden fastställde den 16 december 2022 en preliminär
årsberättelse utifrån utfallet efter oktober månad. Detta på grund av Örebro
kommuns förändrade nämndorganisation, som trädde i kraft den 12 januari 
2023. Kommunstyrelsen väntas fastställa samtliga nämnders slutliga
årsberättelser. 

Funktionsstödsnämnden redovisar för 2022 en negativ avvikelse om 19,2
miljoner kronor mot budget. Underskottet motsvarar 2,1 % av årets 
budgeterade kostnader. Nämndens verksamheter har fått 8,1 miljoner kronor i
ersättning för sjuklönekostnader till följd av covid-19 under perioden januari-
mars enligt samma princip som föregående år. Kompensationen för
merkostnader bedöms ha mildrat ett annars potentiellt högre underskott inom 
nämnden. Verksamheterna arbetar aktivt med att få en ekonomi i balans men 
har under flera år ålagts stora effektiviseringsuppdrag. 

Beslutsunderlag 
Årsberättelse 2022 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Årsberättelse 2022 överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag. 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 31 Verksamhetsplan med budget 2023 - beredning 
Ärendenummer: Nf 162/2023
Handläggare: Sarah Habib Raci, Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Ärendet bereds vid dagens sammanträde. Beslut fattas vid sammanträdet den 
24 mars. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 2023 - arbetsmaterial 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag. 

§ 32 Ordförandens information 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Gunhild Wallin (C) påminner samtliga ledamöter och ersättare
om att anmäla sig till nämndutbildningen den 6–7 mars. Sista anmälningsdag är 
den 23 februari. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 33 Kvalitetsberättelse 2022 - Delrapport avvikelser/lex 
Sarah 
Ärendenummer: Nf 235/2023
Handläggare: Pernilla Wenström 

Ärendebeskrivning 
I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem SOSFS 2011:9 anges att
kvalitetsarbetet ska dokumenteras och sammanställas i en årlig 
kvalitetsberättelse. Varje område redovisar årligen sitt kvalitetsarbete utifrån
vissa frågeställningar till socialt ansvarig samordnare för sammanställning och 
analys till nämnden. Det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs i rapporten med
åtgärder och förbättringar utifrån verksamhetens egenkontroll, rapporterade 
avvikelser, inkomna synpunkter och klagomål samt inträffade missförhållanden
enligt lex Sarah. 

Under 2022 har förvaltningen arbetat med en rad olika kvalitetshöjande
aktiviteter och kompetensutveckling. Ett delmål för 2022 har varit att 
kunskapen om avvikelseprocessen utvecklas för att förbättra analys av orsak
och åtgärder samt uppföljning av effekt av åtgärder. Utifrån verksamhetens 
rapporter för 2022 har förbättringsåtgärder genomförts, men det är ett fortsatt
utvecklingsområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-30
Kvalitetsberättelse 2022 – delrapport avvikelser/lex Sarah, 2023-02-01 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Delrapport avvikelser/lex Sarah godkänns. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag. 

§ 34 Områdeschefens information 
Handläggare: Stefan Nilsson 

Ärendebeskrivning 
Områdeschef Stefan Nilsson informerar om förvaltningens arbete med 
anledning av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut att återta
Humana assistans tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag. 

§ 35 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 281/2023 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar beslut som tagits med stöd av delegation under 
perioden 20–31 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut - W3D3, för perioden 20–31 januari 
2023 
Sammanställning över delegationsbeslut - LSS, för perioden 20–31 januari 2023 
Sammanställning över delegationsbeslut - SoL, för perioden 20–31 januari 2023
Attestkomplettering, januari 2023 (Nf 36/2023) 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag. 

§ 36 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll Socialförvaltningen, område Funktionsstöd, 2023-01-17,
justerat (Nf 86/2023) 
Slutrapport Landsbygdsnämnden (Nf 243/2023)
Övertagande av informationsägarskap och arkivansvar i samband med ny 
nämndorganisation (Nf 214/2023) 
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Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, "Uppföljande utvärdering - Sociala 
investeringar i 
Varberga och Oxhagen: Team Oxhagen, Specialpedagogisk
kompetensutveckling och El Sistema", 2023-01-17, § 1 (Nf 266/2023) 
Rapport sociala investeringar - Sociala investeringar i Varberga och Oxhagen:
Team Oxhagen, Specialpedagogisk kompetensutveckling, El Sistema – 
uppföljande utvärdering (Nf 266/2023)
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, "Ansvarig nämnd för utdelning av 
stiftelsemedel", 2023-02-07, § 29 (Nf 298/2023)
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2023-01-03 (Nf 298/2023)
Bilaga, förteckning över stiftelser förvaltade av Örebro kommun, 2023-01-05
(Nf 298/2023) 
Beslut från IVO, Lex Sarah, 2023-01-31 (Nf 137/2022)
Inbjudan till nämndutbildning, 6–7 mars 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag. 

§ 37 Ledamotsinitiativ från Christina Hermansson Plaçon 
(V) - Minska köerna till LSS-boenden 
Ärendenummer: Nf 338/2023 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Christina Hermansson Plaçon (V) initierar ett ärende till
Funktionsstödsnämnden om att minska köerna till LSS-boenden. 

I ärendet framhåller initiativtagaren att köerna till LSS-boenden växer sig allt
längre, med resultatet att många tvingas vänta länge på verkställande av beslut.
Med anledning av detta finns anledning för Örebro kommun att agera. 

Christina Hermansson Plaçon (V) yrkar följande: 

- Att Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunen
ska kunna verkställa gynnande beslut inom rimlig tid. 

- Att Funktionsstödsnämnden får ta ställning till det förslag som
Socialförvaltningen tar fram. 

Beslutsunderlag 
Christina Hermansson Plaçons ledamotsinitiativ, 2023-02-17 
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Yrkande 
Gunhild Wallin (C) yrkar att ledamotsinitiativet överlämnas till presidiet för 
besvarande vid nästkommande nämndsammanträde. 

Proposition 
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det 
vill säga eget yrkande om att ärendet överlämnas till presidiet för besvarande
vid nästkommande nämndsammanträde. Ordföranden finner att 
Funktionsstödsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Ledamotsinitiativet överlämnas till presidiet för besvarande vid
nästkommande nämndsammanträde. 

§ 38 Övrig fråga från Lasse S Lorentzon (V) gällande 
redovisning till nämnden av ekonomiskt utfall 
Handläggare: Sarah Habib Raci 

Ärendebeskrivning 
Lasse S Lorentzon (V) anmäler en övrig fråga gällande redovisning till
nämnden av ekonomiskt utfall. På ärendelistan till dagens möte saknas 
redovisning av det ekonomiska utfallet. När kommer nämnden att få ta del av 
ekonomiska månadsrapporter? 

Ekonom Sarah Habib Raci redogör för det ekonomiska utfallet efter januari
månad. Årets första prognos kan läggas först i februari. Nämnden kommer 
från och med nämndsammanträdet i mars få ekonomiska månadsrapporter till
varje sammanträde. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Frågan är besvarad. 

§ 39 Övrig fråga från Lasse S Lorentzon (V) gällande 
godkännande av tolkars närvaro 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Lasse S Lorentzon (V) anmäler en övrig fråga gällande om nämnden bör
godkänna tolkars närvaro vid nämndsammanträdet. 
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Ordföranden Gunhild Wallin (C) svarar att det av protokollet ska framgå vilka
som närvarat vid behandling av ärenden. Tolkarnas närvaro anges på 
protokollets förstasida. Tolkarna omfattas av Offentlighet- och sekretesslagen. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Frågan är besvarad. 

§ 40 Sekretessärende - Lex Sarah, Personlig assistans 
Ärendenummer: Nf 554/2022
Handläggare: Stefan Nilsson, Pernilla Wenström 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om ett lex Sarah-ärende. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av lex Sarah-utredning, 2023-01-18
Beslut från IVO, 2023-02-01 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag. 
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