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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2022-11-25 
Tid: 9.00–11.50 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Georg Barsom (KD) 
Frederick Axewill (S) 
Pia Delin (L) 
Tania Cifuentes Valdés (S) 
Elisabeth Hammar (S) 
Kerstin Persson (S) 
Tina Fingal Swens (C) 
Christina Hermansson Plaçon (V) §§ 111–118 
Katrin Edqvist (M) 
Stig Westlén (M) 
Daniel Granqvist (M) §§ 111–116 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Marie Georgson (S) ersätter Pia Rehnberg (S) 
Allan Armaghan (S) ersätter Marianne Thor (S) 
Ingvar Ernstson (C) ersätter Christina Hermansson Plaçon (V) §§ 119–127 
Sara Maxe (KD) ersätter Anders Karlsson (L) 
Kerstin Ejdertoft (M) ersätter Daniel Granqvist (M), §§ 117–127 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Solweig Olsson personalföreträdare, §§ 111–126 
Åsa Tiderman verksamhetschef 
Rikard Lund verksamhetschef 
Sarah Habib Raci ekonom 

 
Paragraf 111–127 
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Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Georg Barsom (KD), ordförande 
 
Bjarne Bäckström (SD), justerare  
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§ 111 Protokollsjusterare 

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

  

§ 112 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 113 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Följande ärende läggs till ärendelistan: 

- Sekretessärende - Återkoppling, verksamhet inom Grupp- och servicebostad 
(ärende 17, § 127) 

 

§ 114 Nära vård/Rehabiliterande arbetssätt - information 
Ärendenummer: Nf 747/2022 
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Annika Jeppsson 

Ärendebeskrivning 
Processledare Berit Hjalmarsson och Annika Jeppsson informerar om nuläget 
och planeringen för nästa år vad gäller omställningen till Nära vård. 

Omställningen till Nära vård handlar om att ändra förhållningssätt och 
arbetssätt inom välfärden, med ett ökat fokus på hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. Kärnan är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår 
från individen. Omställningen sker i samarbete mellan länets kommuner och 
Region Örebro län. 

Sedan flera år har Örebro kommun arbetat med att utveckla och införa ett 
rehabiliterande arbetssätt. När omställningen till Nära vård inleddes under år 
2021 konstaterades att målen för dessa arbeten är desamma. Därför är 
Rehabiliterande arbetssätt nu en del av omställningen till Nära vård. 

Beslutsunderlag 
Statusrapport Nära vård, 2022-10-17 
Powerpointpresentation 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 115 Ekonomisk månadsrapport, oktober 
Ärendenummer: Nf 252/2022 
Handläggare: Sarah Habib Raci 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet efter oktober månad. 

Funktionsstödsnämnden redovisar fram till oktober en negativ ekonomisk 
avvikelse om 13,3 miljoner kronor (mnkr) mot periodiserad budget. 
Funktionsstödsnämnden har under året kompenserats av staten för 
merkostnader i sjukfrånvaro till följd av covid-19 med 8,1 mnkr enligt samma 
princip som föregående år. Nämndens prognostiserade underskott härleds 
primärt till fortsatt högre personalkostnader än budgeterat. 

Det största underskottet återfinns inom verksamheten Grupp- och 
servicebostad, följt av Personlig assistans och Daglig verksamhet. 
Helårsprognosen innebär ett underskott om 20,7 mnkr. Exklusive intraprenad 
uppgår det prognostiserade underskottet till 25,7 mnkr vid årets slut. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, oktober 2022 
Powerpointpresentation 

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. 
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§ 116 Avskrivning av 2021 års osäkra fordringar - beslut 
Ärendenummer: Nf 719/2022 
Handläggare: Sarah Habib Raci 

Ärendebeskrivning 
Enligt god redovisningssed skall en osäker fordran inte tas upp som en tillgång. 
Det innebär att kommunens tillgångar i bokföringen endast ska omfatta 
fordringar som kommunen troligtvis kan få in.  

Enligt kommunens riktlinjer är fordringar som är äldre än ett år osäkra. Dessa 
fordringar ska skrivas av i kommunens bokföring. Kravet mot den enskilde 
berörs dock inte, utan kvarstår oförändrat. 

Förvaltningen för sociala insatser har utestående fordringar till ett belopp av 
84 050 kronor fördelat på 70 fakturor med 17 olika mottagare för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-09 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Osäkra fordringar till ett belopp av 84 050 kronor avskrivs 
redovisningsmässigt för år 2021. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 117 Uppföljande utvärdering - Partnerskap VOX - 
information 
Ärendenummer: Nf 731/2022 
Handläggare: Yvonne Haneskog 

Ärendebeskrivning 
Processledare Yvonne Haneskog informerar nämnden om den uppföljande 
utvärderingen av sociala investeringen Partnerskap VoX. 

Rapporten avser en uppföljande utvärdering av satsningarna Team Oxhagen, 
Specialpedagogisk kompetensutveckling och El Sistema som genomfördes 
mellan åren 2015 – 2018. De tre satsningarna benämns gemensamt som 
Partnerskap VoX och riktade sig framför allt mot barnen i åldrarna 0–9, deras 
äldre syskon och deras föräldrar boende i Varberga och Oxhagen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 2022-10-06 
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Sociala investeringar i Varberga och Oxhagen: Team Oxhagen, 
Specialpedagogisk kompetensutveckling, El Sistema – uppföljande utvärdering, 
2022-10-06 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 118 Tillsynsrapport 2022 - beslut 
Ärendenummer: Nf 485/2021 
Handläggare: Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden har i samband med beslut om Tillsynsplan 2022 
beslutat att genomföra en tillsyn på ekonomiområden, verksamhetsområden 
och personalområden. Uppföljning av tillsynen görs i en tillsynsrapport. 

Tillsynen för 2022 avser: 

1. Följs rutin för servicemottagares egenvård? 
2. Följs överenskommelse för resursfördelningsmodell? 
3. Följs kompetensstyrningsmodell för kompetensutvecklingsplan för 
medarbetare? 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Nämnden godkänner Tillsynsrapport 2022. 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa och följa upp de i 
Tillsynsrapport 2022 föreslagna åtgärderna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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§ 119 Ekonomi i balans 2022 - tillbakablick 2019–2022 
Ärendenummer: Nf 90/2022 
Handläggare: Johanna Viberg 

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 tillbakablick på det som presenterats 
under mandatperioden 2019–2022. Presentationerna har gett nämnden en 
fördjupning i nämndens ekonomiska nuläge, åtgärder och konsekvenser. 
Tillbakablicken visar bland annat den betydelse coronapandemin haft för 
nämndens ekonomi under mandatperioden. 

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. 

  

§ 120 Exempel från verksamheten - tillbakablick 2019–
2022 
Ärendenummer: Nf 91/2022 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får en sammanställning över det som presenterats under ärendet 
Exempel från verksamheten under mandatperioden 2019–2022. 

Under mandatperioden har nämnden bjudit in verksamheter som fått 
presentera exempel på arbetssätt och utvecklingsarbeten i verksamheten. 
Presentationerna under mandatperioden 2019–2022 har bland annat fokuserat 
på digitalisering, hälsa och hur verksamheterna hanterat coronapandemin. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 121 Information om tidsplan för årsprocess 2022–2023 
Handläggare: Sarah Habib Raci 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sarah Habib Raci informerar om tidplanen för ärenden i årsprocessen 
inför övergången till ny mandatperiod. 

Nämnden kommer innan mandatperiodens slut fatta beslut om ett preliminärt 
årsbokslut för år 2022, baserat på det ekonomiska utfallet till och med oktober. 

Beslut om verksamhetsplan med budget 2023 fattas i den nya mandatperioden, 
senast i mars 2023. 

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. 

 

§ 122 Information inför ny mandatperiod 
Handläggare: Frida Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om att Kommunfullmäktige i december månad kommer 
fatta beslut om att förlänga mandatperioderna för i princip samtliga nämnder. 
Införandet av nytt nämndreglemente och nya arvodesriktlinjer kommer också 
att skjutas upp. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 



ÖREBRO Protokoll  
 

  9 (11) 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 123 Ordförandens information 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar om att nämndens ledamöter och 
ersättare kommer bjudas in till en avslutningslunch efter sammanträdet den 16 
december, som är det sista nämndsammanträdet för mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 124 Förvaltningens information 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg meddelar att det pågår mycket arbete inför 
övergången till ny förvaltningsorganisation den 1 januari 2023, bland annat 
överlämning till den kommande områdeschefen. Rekrytering av sex 
verksamhetschefer är nu avslutad. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 
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- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 125 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 117/2022 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar beslut som tagits med stöd av delegation under 
perioden 2022-10-14–2022-11-17. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut, 2022-10-14–2022-11-17 
Attestkomplettering, oktober 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. 

  

§ 126 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2022-10-13 (Nf 58/2022) 
Protokoll, Kommunala Tillgänglighetsrådet, 2022-10-05 (Ks 79/2022) 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, 
Uppföljning av handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Örebro kommun, 
2022-10-11, § 20 (Nf 709/2022) 
Uppföljning av Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Örebro 
kommun, 2022-10-11 (Nf 709/2022) 
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, Ordning för inkallande av ersättare, 2022-
10-25, § 178 (Nf 730/2022) 
Ordning för inkallande av ersättare, 2022-10-25 (Nf 730/2022) 
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Beslut från IVO, Lex Sarah, 2022-10-12 (Nf 587/2021) 

Förslag till beslut 
 Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 127 Sekretessärende - Återkoppling, verksamhet inom 
Grupp- och servicebostad 
Handläggare: Åsa Tiderman 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Åsa Tiderman informerar nämnden om en verksamhet inom 
Grupp- och servicebostad. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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