
Protokoll  Nf 16/2022 
 
 

  1 (9) 
 

Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2022-09-23 
Tid: 9.00–12.10 
Plats: Dialogen, 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) §§ 82–94  
Christina Hermansson Plaçon (V) §§ 82–94  
Katrin Edqvist (M) 
Stig Westlén (M) 
Daniel Granqvist (M) 
Anders Karlsson (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ingvar Ernstson (C) ersätter Tina Fingal Swens, § 95 
Berit Bekkhus (V) ersätter Christina Hermansson Plaçon, § 95 
Kerstin Ejdertoft (M) ersätter Bjarne Bäckström (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Björn Ramstedt (S) 
Marie Georgson (S) 
Allan Armaghan (S) 
Sara Maxe (KD) 
Thomas Rasmusson (L) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Solweig Olsson personalföreträdare 
 
Paragraf 82–86 och 88–95 
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Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Georg Barsom (KD), ordförande 
 
Anders Karlsson (L), justerare  
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§ 82 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Anders Karlsson (L), med Pia Delin (L) som ersättare, utses att justera dagens 
protokoll. Protokollet ska justeras inom två veckor. 

  

§ 83 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 84 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Marianne Thor (S) anmäler en övrig fråga gällande tillgänglighet för 
servicemottagare vid ombyggnation. Frågan läggs till ärendelistan, § 85. 

 

§ 85 Övrig fråga från Marianne Thor (S) gällande 
tillgänglighet för servicemottagare vid ombyggnation 
Ärendenummer: Nf 641/2022 

Ärendebeskrivning 
Marianne Thor (S) anmäler en övrig fråga gällande tillgänglighet för 
servicemottagare vid ombyggnation. Ombyggnation har påbörjats i anslutning 
till en fastighet i centrala Örebro där en av nämndens dagliga verksamheter 
håller till. Ombyggnationen väntas pågå under tre år. Färdtjänst når inte längre 
fram till fastigheten och en ramp har tagits bort. Hur löser man detta? 

Verksamhetschef Åsa Tiderman besvarar frågan. Förvaltningen är medvetna 
om den uppkomna situationen. Förvaltningen informerades inte om 
ombyggnationen i förväg, vilket innebar att det inte fanns tid att förbereda en 
lösning. Situationen är idag löst men man fortsätter undersöka andra, bättre 
lösningar. 
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§ 86 Delårsrapport med prognos 2, 2022 
Ärendenummer: Nf 599/2022 
Handläggare: Birgitta Palmér, Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för sociala insatser har sammanställt en delårsrapport till och 
med den 31 augusti med prognos 2 för 2022. 

År 2022 är året då förvaltningen klev in i det som i folkmun har kallats för det 
nya normala. Det är en stor omställning i en tid som fortfarande är oviss och 
som påverkas av att organisationen har befunnits i långvarig kris. Långsiktiga 
effektivitetsmål har behövt omprövas, pausas och omarbetas vilket har 
påverkat organisationen. Det handlar om återhämtning, återuppbyggande och 
säkerställande av nämndens grunduppdrag. Ett av de största områdena att 
hantera är kompetensförsörjningsutmaningen, en utmaning som kräver 
samarbete med andra. Många olika processer är i gång men de kräver mer för 
att nå önskade effekter. Nämnden är engagerad i många olika 
utvecklingsprocesser och bidrar till en helhet, likväl skapar förutsättningar för 
att stärka och säkra grunduppdraget. 

Funktionsstödsnämnden redovisar ett underskott på 10,1 miljoner kronor i 
samband med delår 2. Nämndens verksamheter har fått 8,1 miljoner kronor i 
ersättning för sjuklönekostnader under perioden.  

Helårsprognos 2 uppgår till ett underskott om 20,5 miljoner kronor och är i 
samma nivå som helårsprognos 1. Det finns fortfarande ekonomiska 
utmaningar med personalkostnadsutvecklingen framför allt inom Grupp- och 
servicebostad, Personlig assistans och Daglig verksamhet.   

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2, 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Funktionsstödsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en ekonomi i 
balans. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

Christina Hermansson Plaçon (V) avstår från att delta i beslutspunkt 3. 
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§ 88 Athena-gruppen - information 
Ärendenummer: Nf 638/2022 
Handläggare: Naemi Andersson, Tina Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Enhetschefer Naemi Andersson och Tina Karlsson informerar nämnden om 
Athena-gruppen. Athena är ett HVB (hem för vård och boende) för ungdomar 
med konstaterad eller misstänkt funktionsnedsättning samt social problematik 
som har beslut om LVU- eller SoL-placering. Socialnämnden och 
Funktionsstödsnämnden samäger verksamheten, som öppnade i början av 
2020. 

I våras, när verksamheten varit i drift i två år, gjordes en uppföljning som 
sammanställts i en rapport. Verksamheten hade en tuff start, med ett antal 
incidenter och svårigheter med att sammansvetsa arbetsgruppen. Idag har 
verksamheten kommit långt med att sammansvetsa gruppen och att utveckla 
medarbetarnas kompetenser. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 
Rapport: Två år med Athena, 2022-05-24 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 89 Ekonomi i balans 
Ärendenummer: Nf 90/2022 
Handläggare: Rikard Lund 

Ärendebeskrivning 
I samband med beslut om Verksamhetsplan med budget 2022 gav nämnden 
förvaltningen i uppdrag att uppnå en ekonomi i balans under år 2022.  

Vid dagens sammanträde får nämnden en avstämning gällande nya 
resursfördelningsmodeller inom Socialpsykiatrin. Ersättning genom 
resursfördelningsmodeller innebär förenklat att ersättningen varierar beroende 
på hur stort individens behov av stöd är samt hur mycket tid individen 
befinner sig i verksamheten. Under 2022 ersätts Socialpsykiatrin utifrån ny 
resursfördelningsmodell som består av fem delmodeller. 
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Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Förvaltningen ges fortsatt i uppdrag att arbeta med åtgärder för att uppnå en 
ekonomi i balans. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 90 Exempel från verksamheten 
Ärendenummer: Nf 91/2022 
Handläggare: Åsa Tiderman 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Åsa Tiderman informerar nämnden om Inspirationsveckan, 
som är ett tillfälle för förvaltningens verksamheter att dela exempel på 
hälsofrämjande aktiviteter med varandra. Inspirationsveckorna började 
genomföras i samband med pandemins start då man ville uppmärksamma hur 
det hälsofrämjande arbetet fortgick trots restriktioner. För varje 
inspirationsvecka som genomförts har fler verksamheter anmält intresse för att 
delta. 

Den senaste inspirationsveckan hölls vecka 22. Några exempel på aktiviteter 
som delades då var tipspromenad längs ett motionsspår, utegymmet på Stora 
Holmen och en terapeutisk musikkram, en väst som spelar musik vid rörelse. 

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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§ 91 Ordförandens information 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar nämnden om att årets upplaga 
av Funkismello arrangeras den 9 oktober på Conventum kongress.  

Kontaktpolitikerbesöken fortsätter under hösten. Det finns planer för 
kontaktpolitikergrupperna att göra "turnéer" senare i höst, då grupperna under 
en dag besöker flera verksamheter som besökts digitalt under pandemin. 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 92 Förvaltningens information 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att det varit en tuff sommar i 
verksamheterna på grund av bemanningssituationen. 

Kommundirektören har beslutat om en organisatorisk princip för hur många 
chefsnivåer det ska finnas i den nya förvaltningsorganisationen. Enligt denna 
princip får det bara finnas fyra chefsnivåer, vilket innebär att förvaltningens 
funktionsstödsdel har ett chefsled för mycket. En organisationsförändring är 
därför påbörjad som innebär att avdelningschefsledet tas bort och ersätts med 
verksamhetschefstjänster. 

Nu är rekrytering av områdeschef för funktionsstöd färdig. Den tillträdande 
områdeschefen heter Stefan Nilsson och arbetar idag i Karlskoga kommun. 

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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§ 93 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 117/2022 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar beslut som tagits med stöd av delegation under 
perioden 2022-06-01-2022-09-14. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut, 2022-06-01-2022-09-14 
Attestkomplettering, juni 2022 (Nf 802/2021) 
Attestkomplettering, juli 2022 (Nf 802/2021) 
Attestkomplettering, augusti 2022 (Nf 802/2021) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 94 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2022-06-18 (Nf 55/2022) 
Samverkansprotokoll, justerat, 2022-08-18 (Nf 56/2022) 
Kommundirektörens beslut om inrättande av krisberedskapsforum, 2022-06-
21 (Nf 516/2022) 
Beslut från IVO, 2022-07-14 (Nf 526/2022) 
Beslut från IVO, 2022-07-29 (Nf 427/2022) 
Sammanfattning, Lex Sarah-anmälan (Nf 587/2021) 
Tjänsteskrivelse, Utredning av vårdskada (Hn 422/2021) 

Förslag till beslut 
 Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 95 Sekretessärende - Tillsynsärende, Grupp- och 
servicebostad 
Ärendenummer: Nf 599/2020 
Handläggare: Åsa Tiderman 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Åsa Tiderman informerar nämnden om ett tillsynsärende 
inom Grupp- och servicebostad. 

Beslutsunderlag 
IVO:s beslut, 2022-06-13 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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