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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2021-05-21 
Tid: 9.00–11.40 
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) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Katrin Edqvist (M) 
Stig Westlén (M) 
Bjarne Svantesson (M) 
Anders Karlsson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ingvar Ernstson (C) ersätter Tina Fingal Swens (C) 
 
Närvarande ersättare 
Marie Georgson (S) 
Berit Bekkhus (V) 
Kerstin Ejdertoft (M) 
Thomas Rasmusson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Åsa Tiderman verksamhetschef 
Rikard Lund verksamhetschef 
Amanda Appel utvecklingschef 
Pernilla Wenström socialt ansvarig samordnare (SAS) 
Linda Ström stödsamordnare 
Moa Ramberg ekonom 
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Paragraf 56–68 
 
 
 
 
Frida Adolfsson, sekreterare 
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Georg Barsom (KD), ordförande 
 
 
Christina Hermansson Plaçon (V), justerare 
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§ 56 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Christina Hermansson Plaçon (V), med Katrin Edqvist (M) som ersättare, 
utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras den 31 maj 2021. 

  

§ 57 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) anmäler två övriga frågor gällande förvaltningens 
brottsförebyggande arbete samt gällande brandskydd och HLR-utbildning. 
Frågorna läggs till dagens ärendelista (§§ 59–60).  

  

§ 58 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 59 Svar på övrig fråga från Pia Delin (L) gällande 
förvaltningens brottsförebyggande arbete 
Ärendenummer: Nf 452/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) har anmält en övrig fråga gällande förvaltningens 
brottsförebyggande arbete. Förvaltningschef Johanna Viberg besvarar frågan. 

I det dagliga pedagogiska arbetet stöttar förvaltningen servicemottagarna med 
att undvika situationer där de riskerar att utsättas för brott, men också med att 
ge servicemottagare strategier och förståelse för följderna för att undvika att de 
utför brott. Förvaltningen arbetar med dessa frågor i vardagen med stöd av 
riktlinjer och rutiner, bland annat Riktlinje för insatser till våldsutsatta äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 
Pia Delins (L) övriga fråga 
Svar på övrig fråga, 2021-05-21 
Riktlinje för insatser till våldsutsatta äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning, 2021-05-25 (Nf 342/2012) 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Frågan är besvarad. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 60 Svar på övrig fråga från Pia Delin (L) gällande 
brandskydd och HLR-utbildning 
Ärendenummer: Nf 453/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) har anmält en övrig fråga gällande brandskydd och HLR-
utbildning. Förvaltningschef Johanna Viberg besvarar frågan. 

Det pågår en översyn av brandskyddet, vilken Lokal- och 
bostadsförsörjningsenheten ansvarar för. Enligt förvaltningens rutin för 
brandskydd ska utbildning ges var fjärde år till samtliga medarbetare. Vidare 
finns på varje boende ett brandombud som kontinuerligt lyfter frågor rörande 
brandskydd vid APT. 

Örebro kommuns HR-avdelning har tagit fram ett omfattande stöd och 
utbildningspaket för chefer som stöd i hantering av akuta 
arbetsmiljösituationer. Där ingår det ansvar arbetsgivaren har enligt till exempel 
Lagen om skydd mot olyckor. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att 
genomföra skyddsronder och riskbedömningar för att förebygga arbetsolyckor. 

Beslutsunderlag 
Pia Delins (L) övriga fråga 
Svar på övriga frågor 
Riktlinjer för brandskyddskompetens i vårds- och omsorgsboenden och bostad 
med särskild service i Örebro kommun, 2014-05-16 (Sov 180/2014) 
Rutin för systematiskt brandskyddsarbete (SBA), 2019-10-21 (Nf 166/2019) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Frågan är besvarad. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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§ 61 Ledamotsinitiativ - Samordnad individuell plan (SIP) 
Ärendenummer: Nf 363/2021 
Handläggare: Pernilla Wenström, Linda Ström 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) initierade vid nämndsammanträdet den 23 april 2021 ett ärende 
till Funktionsstödsnämnden gällande samordnad individuell plan (SIP). Pia 
Delin (L) yrkade att nämnden skulle få en föredragning om hur förvaltningen 
arbetar med samordnade individuella planer (SIP). SAS Pernilla Wenström och 
stödsamordnare Linda Ström redogör för detta. 

I Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen står att när den enskilde har 
behov av insatser från både socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska 
kommunen tillsammans med regionen upprätta en samordnad individuell 
plan. Utföraren av socialtjänst eller hälso- och sjukvård ska ta initiativ till detta 
när behov av samordnade insatser föreligger. 

SIP är frivilligt. Inför att förvaltningen kallar till en SIP inhämtas samtycke från 
den enskilde. Kallelsen ska skickas minst fyra veckor innan mötet. Vid mötet 
planeras och samordnas den enskildes insatser. Det planeras för vem som ska 
ansvara för vad och hur uppföljningen ska ske. 

Beslutsunderlag 
Pia Delins (L) ledamotsinitiativ, 2021-03-23 
Flödesschema för sammankallande till SIP i öppenvård, Grupp- och 
servicebostad 
Rutin för samverkan vid samordnad individuell plan (SIP) i öppenvård, 2018-
11-19 (Nf 75/2018) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 62 Delårsrapport med prognos 1, 2021 
Ärendenummer: Nf 443/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för sociala insatser har sammanställt en delårsrapport t.o.m. den 
30 april med prognos 1 för 2021. 
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Funktionsstödsnämnden redovisar ett underskott om 3,9 miljoner kronor mot 
periodiserad budget i samband med delår 1 och prognostiserar ett underskott 
om 13 miljoner kronor vid årets slut. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 1, 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 
 
1. Funktionsstödsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 
 
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. 

Yrkande 
Frederick Axewill (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bjarne Svantesson (M) yrkar att få lämna särskilt yttrande till protokollet.  

Proposition 
Ordförande Georg Barsom (KD) finner att det endast finns ett förslag till 
beslut, det vill säga Förvaltningen för sociala insatsers förslag, och att 
Funktionsstödsnämnden beslutar enligt detta. 

Ordföranden ställer därefter Bjarne Svantessons (M) yrkande om att få lämna 
ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Funktionsstödsnämnden bifaller detta. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

1. Funktionsstödsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 

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. 

4. Bjarne Svantesson (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

  

Pia Delin (L) och Anders Karlsson (L) avstår från att delta i beslutspunkt 3. 
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§ 63 Ekonomi i balans 2021 
Ärendenummer: Nf 125/2021 
Handläggare: Moa Ramberg, Åsa Tiderman 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndsammanträdet den 19 mars 2021 beslutades att förvaltningen får till 
uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans för 2021. 
Vidare fick förvaltningen i uppdrag att löpande under året redogöra för arbetet 
med att uppnå en ekonomi i balans. 

Vid dagens sammanträde presenterar verksamhetschef Åsa Tiderman och 
ekonom Moa Ramberg de ekonomiska förutsättningarna för år 2021 samt 
planerade åtgärder för en ekonomi i balans inom insatserna Grupp- och 
servicebostad, LSS Fritid, Daglig verksamhet och BoDa. 

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. 

  

§ 64 Exempel från verksamheten 
Ärendenummer: Nf 124/2021 
Handläggare: Amanda Appel 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingschef Amanda Appel informerar om förvaltningens utbildning i 
Mänskliga rättigheter. 

Mänskliga rättigheter är ett pågående projekt vars mål är att samtliga anställda 
inom Förvaltningen för sociala insatsers funktionsstödsdel samt Vård- och 
omsorgsförvaltningen ska känna till vad Mänskliga rättigheter innebär i 
förhållningssättet till varje medmänniskas individuella behov. Projektet ska 
tydliggöra värdegrunden som bottnar i FN:s konventioner om mänskliga 
rättigheter. 

Salsutbildning i Mänskliga rättigheter genomfördes från och med hösten 2017 
till och med våren 2020. Sedan våren 2020 är utbildningen istället digital. 
Utbildningen består av filmer och är indelad i fem olika delar. 
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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. 

  

§ 65 Ordförandens information 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Georg Barsom (KD) informerar om att presidiet nu börjat 
genomföra kontaktpolitikerbesök i sina respektive grupper. De har hittills varit 
uppskattade och innehållit bra diskussioner. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 66 Förvaltningens information 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att förvaltningen i dagsläget 
befinner sig i ett grönt läge vad gäller pandemin. Inga servicemottagare är i 
dagsläget smittade av covid-19. 

En "teaser-film" har släppts inför Funkis sommarstream, som kommer sändas 
på Youtube  under juni, juli och augusti. Sommarstreamen genomfördes för 
första gången under förra sommaren istället för Sommarfestivalen, som fick 
ställas in på grund av pandemin. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  9 (10) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 67 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 450/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar beslut som tagit med stöd av delegation under 
perioden 1-30 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1–30 april 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. 

  

§ 68 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Nf 451/2021 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-04-15 (Nf 375/2021) 
Svar på övrig fråga gällande hyreskostnader, 2021-05-04 (Nf 364/2021) 

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. 
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