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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2022-10-21 
Tid: 9.00–12.00 
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) 
Tina Fingal Swens (C) 
Christina Hermansson Plaçon (V) §§ 96–103, del av § 104 
Stig Westlén (M) 
Daniel Granqvist (M) 
Anders Karlsson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Björn Ramstedt (S) ersätter Kerstin Persson (S) 
Berit Bekkhus (V) ersätter Christina Hermansson Plaçon (V) §§ 105–110 
Kerstin Ejdertoft (M) ersätter Katrin Edqvist (M) 
 
Närvarande ersättare 
Marie Georgson (S) 
Sara Maxe (KD) 
Thomas Rasmusson (L) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Solweig Olsson personalföreträdare 

 
 
Paragraf 96–110 
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Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Georg Barsom (KD), ordförande 
 
Pia Delin (L), justerare  
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§ 96 Protokollsjusterare 

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

  

§ 97 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 98 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Ärendelistan fastställs utan ändringar. 

  

§ 99 Presentation av ny områdeschef för funktionsstöd 

Ärendebeskrivning 
Stefan Nilsson, tillträdande områdeschef för funktionsstöd, presenterar sig för 
nämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 100 Ekonomisk månadsrapport, september 
Ärendenummer: Nf 252/2022 
Handläggare: Sarah Habib Raci 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet efter september månad. 

Funktionsstödsnämnden redovisar fram till september en negativ ekonomisk 
avvikelse om 11,5 miljoner kronor mot periodiserad budget för perioden. 
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Funktionsstödsnämnden har under året kompenserats av staten för 
merkostnader i sjukfrånvaro till följd av covid-19 med 8,1 miljoner kronor 
enligt samma princip som föregående år. 

Nämndens prognostiserade underskott härleds till 
personalkostnadsutvecklingen. Det största underskottet återfinns inom 
verksamheten Grupp- och servicebostad, följt av Personlig assistans och 
Daglig verksamhet. Helårsprognosen innebär ett underskott om 24,3 miljoner 
kronor, exklusive intraprenad uppgår det prognostiserade underskottet till 28,7 
miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av höga personalkostnader. Arbetet för 
att uppnå en ekonomi i balans fortgår, men verksamheterna har under flera 
ålagts större effektiviseringsuppdrag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, september 

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. 

  

  

§ 101 Nyttjande av nämndens planeringsreserv - beslut 
Ärendenummer: Nf 658/2022 
Handläggare: Amanda Appel, Sarah Habib Raci 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden har i budget 2022 en planeringsreserv på 500 000 
kronor som ska finansiera valda satsningar och oförutsedda kostnader under 
året. 

Nämnden föreslås att genom medel från planeringsreserven finansiera 
satsningar som riktar sig till servicemottagarna genom kvalitetshöjande 
aktiviteter och insatser: 
– 25 000 kr för kostnader som kan hänföras till service, reparation och 
reservdelar samt avskrivningskostnader för de cyklar som tidigare köpts in till 
förvaltningens servicemottagare via nämndens planeringsreserv 
– 50 000 kr för genomförandet av Funkismellon 
– 100 000 kronor för julfirande för servicemottagarna ute i verksamheterna. 
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Förslaget uppgår till en total summa om 175 000 kronor. Inget tidigare 
nyttjande av planeringsreserven under året är beslutat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-07 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Nämnden fastställer nyttjande av planeringsreserven enligt beskrivning i 
tjänsteskrivelsen.  

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 102 Rutin för utdrag ur belastningsregistret - information 
Ärendenummer: Nf 652/2022 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar nämnden om ny rutin för utdrag 
ur belastningsregistret. 

Rutinen gäller för personer som ska erbjudas anställning inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för sociala insatser. 
Kommunstyrelsen har antagit rutinen som gäller sedan den 1 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Rutin för utdrag ur belastningsregistret, 2022-05-31 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, "Process för registerutdrag", 2022-06-07, 
§ 135 

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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§ 103 Ordförandens information 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar om att presidiet haft sin årliga 
dialogträff med Stadsrevisionen. 

Kontaktpolitikerbesöken fortsätter. Ordföranden har tillsammans med sina 
grupper genomfört en "turné" och besökt flera verksamheter under en dag. 

En ny kommunledning har presenterats vilket innebär att en ny majoritet 
kommer ta över i och med ny mandatperiod. 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 104 Förvaltningens information 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att det beslutats om ett brutet 
räkenskapsår för 2022. Detta med anledning av den nya mandatperioden. Det 
blir ingen workshop för nämnden i november inför arbete med budget 2023. 

Många processer pågår inför övergången till den nya 
förvaltningsorganisationen, till exempel rekrytering av verksamhetschefer. 
Dessa verksamhetschefer kommer att ersätta avdelningschefsledet som tas 
bort. 

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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§ 105 Exempel från verksamheten - Sommaraktiviteter 
2022 
Ärendenummer: Nf 91/2022 
Handläggare: Amanda Appel, Charlotte Ollward 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingschef Amanda Appel och kulturpedagog Charlotte Ollward 
informerar nämnden om hur det gått med årets sommaraktiviteter. Under hela 
sommaren 2022 anordnades sommaraktiviteter för personer med en 
funktionsnedsättning. Det var ett omfattande program med 2-3 aktiviteter per 
vecka. Aktiviteterna hade olika teman utifrån servicemottagarnas önskemål. 
Sommaraktiviteterna genomfördes i samarbete med ett antal 
samarbetspartners. 

Statistiken över deltagande visar att aktiviteter med allsång, musik eller 
underhållning hade högst deltagande, till exempel allsångskonserten i 
Stadsparken. Boxning och motorsport var också populärt. 

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. 

  

§ 106 Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2023-2026 - 
information 
Ärendenummer: Nf 647/2022 
Handläggare: Charlotte Westman 

Ärendebeskrivning 
Lokalstrateg Charlotte Westman informerar nämnden om Lokal- och 
bostadsförsörjningsplan 2023. 

Programområdet Social välfärds lokal-och bostadsförsörjningsplan beskriver 
verksamheternas behov av lokaler, boenden och bostäder. Planen sträcker sig 
över åtta år, där de första fyra åren har en investeringsplan med 
driftkostnadskonsekvenser och de sista fyra åren beskriver en mer översiktlig 
behovsbild. Varje år ska programnämnden, som en del av sin budget- och 
verksamhetsplanering, fastställa en lokal- och bostadsförsörjningsplan. 
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Behovet av nya platser i grupp- och servicebostäder är fortfarande omfattande. 
För att kunna verkställa nya beslut och erbjuda personer med extern placering 
boende i hemkommunen, samt kunna flytta verksamheter som idag finns i 
lokaler som inte är ändamålsenliga, behöver minst tre nya 
grupp/servicebostäder byggas per år. 

Beslutsunderlag 
Lokal- och bostadsförsörjnings-plan 2023–2026 med framåtblick 2027-2030 
(Sov 232/2022) 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 107 Ekonomi i balans 2022 - Daglig verksamhet 
Ärendenummer: Nf 90/2022 
Handläggare: Maria Reuterhäll 

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Maria Reuterhäll informerar nämnden om företagsanaslutna 
verksamheter inom Daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet inom Örebro kommun har 555 deltagare och 155 anställda, 
och finns utspridda på 36 lokaler. Verksamheten är konkurrensutsatt enligt 
Lagen om valfrihet (LOV). Det finns en stor utmaning i att hitta lokaler som är 
anpassade efter deltagarnas behov. 

Med företagsansluten verksamhet menas att den dagliga verksamheten är 
förlagd på en extern arbetsplats, till exempel ett företag, och inte i kommunens 
egna lokaler. En eller flera handledare finns med som stöd för deltagarna. Idag 
finns fem företagsanslutna verksamheter, bland andra Karlslundsgården, 
Entréskolan och Erikshjälpen. Kommunen betalar inga lokalkostnader för de 
företagsanslutna verksamheterna. Det är dock för tidigt än att se de 
ekonomiska effekterna av detta.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 
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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. 

  

§ 108 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 117/2022 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar beslut som tagits med stöd av delegation under 
perioden 2022-09-15-2022-10-13. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut, 2022-09-15-2022-10-13 
Attestkomplettering, september 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. 

  

§ 109 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2022-09-15 (Nf 57/2022) 
Meddelande om tillsyn, IVO, 2022-09-12 (Nf 719/2021) 
Beslut, IVO, 2022-10-05 (Nf 795/2021) 

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. 

 

§ 110 Sekretessärende - Information om fördjupad 
utredning 
Handläggare: Pernilla Wenström, Susanne Blom 

Ärendebeskrivning 
SAS Pernilla Wenström och MAS Susanne Blom informerar om pågående 
fördjupad utredning enligt Lex Sarah och Lex Maria. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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