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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2023-05-26 
Tid: 09.00–12.00  
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Ledamöter   Ersättare 
Gunhild Wallin (C) ordf.  Kerstin Persson (S) 
Daniel Ekblad (S), 1:e v. ordf. Magnus Karlsson-Good (S) 
Georg Barsom (KD), 2:e v. ordf. Marie Georgson (S) 
Elvy Wennerström (S)  Lennart Carlsson (M) 
Pär-Ola Skarviken (S)  Ewy Eriksson (M) 
Sandra Öberg (S)   Maria Rönnbäck (C) 
Karl Gustav Granberg (S)                      Johan Otterström (SD) 
Hossein Azeri (M)  Anders Karlsson (L) 
Christina Gullberg (M)  Lasse S Lorentzon (V) 
Yvonne Käll (M) 
Patrik Salin (SD) 
Pia Delin (L) 
Ava Bahboudi (KD) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Anna Lundberg (ÖrP) 
 
Gruppmöten 
– (S), (M) och (C): onsdagen den 24 maj kl. 17.30–19.30, digitalt via Teams, 
och fredagen den 26 maj kl. 8.00–9.00 i Dialogen, Rådhuset 
 
– (V): tisdagen den 23 maj kl. 13.30–15.30 i Liljekonvaljen, Ringgatan 32, och 
fredagen den 26 maj kl. 8.00–9.00 i Valvet, Rådhuset 
 
– (L) och (KD): tisdagen den 23 maj kl. 16.00–17.00, digitalt via Teams  
– (L): tisdagen den 23 maj kl. 17.00–18.00, digitalt via Teams, och fredagen den 
26 maj kl. 8.30-9.00 i Vita rummet, Rådhuset, vån. 1 
 
– (SD): onsdagen den 24 maj kl. 18.00–20.00 i Fresian, Ringgatan 32 
 
Obs! Förhinder till nämndsammanträde anmäls till gruppledaren och 
nämndsekreterare Frida Adolfsson via e-post: frida.adolfsson@orebro.se. 
Förhinder till gruppmöte anmäls till gruppledaren. 
 
Välkommen! 
Gunhild Wallin, ordförande 
070- 533 77 26 
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1 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Anna Lundberg (ÖrP), med Georg Barsom (KD) som ersättare, föreslås 
justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras inom 14 dagar. 

  

2 Anmälan om jäv 
 

3 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Övriga frågor anmäls. 

  

4 Remiss - Ett statligt huvudmannaskap för personlig 
assistans (SOU 2023:9) 
Ärendenummer: Nf 556/2023 
Handläggare: Annelie Fridman - kl. 9.05-9.25 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över remiss gällande Ett 
statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Yttrande ska överlämnas till 
Kommunstyrelsen för vidare expediering till Socialdepartementet senast den 9 
juni 2023. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram för Funktionsstödsnämnden att 
behandla på nämndsammanträde den 26 maj 2023. Nämnden föreslås i sitt 
yttrande tillstyrka förslaget med synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-05-10 
Förslag till yttrande, 2023-04-29 
Remissmissiv, 2023-03-13 
Remiss– SOU 2023:9, Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Funktionsstödsnämnden antar förslag till yttrande som sitt eget och 
översänder det till Kommunstyrelsen för vidare expediering till 
Socialdepartementet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
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5 Tilläggsanslag och ombudgetering - beslut 
Ärendenummer: Nf 603/2023 
Handläggare: Sarah Habib Raci - kl. 9.25-9.30 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden har tilldelats ökade budgetanslag samt 
ombudgeteringar under våren 2023, detta avser: 

- Kompensation för indexökningar 

- Kompensation för preliminära löneökningar 

- Hyreskompensation för hyresökningar 

- Ombudgetering NOD-projektet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-05-04 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2023-03-24 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Budgetändringar i enlighet med underlag i tjänsteskrivelsen fastställs. 

 

6 Delårsrapport med prognos 1, 2023 
Ärendenummer: Nf 600/2023 
Handläggare: Sarah Habib Raci - kl. 9.30-10.00 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har sammanställt en delårsrapport t.o.m. den 30 april med 
prognos 1 för 2023. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 1, 2023 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Funktionsstödsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2023. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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7 Revidering av riktlinje för avtals- och 
verksamhetsuppföljning - beslut 
Ärendenummer: Nf 492/2023 
Handläggare: Michael Backman, Sandra Ressem - kl. 10.00-10.15 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Örebro kommuns organisationsförändring som gäller från 
och med 1 januari 2023 måste Riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning 
(Sov 215/2020) revideras. Riktlinjen antogs av Programnämnd social välfärd 
den 28 maj 2020. Den nya nämnd- och förvaltningsstrukturen i kommunen 
medför att Funktionsstödsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden nu 
ansvarar för uppföljning av både upphandlade företag och motsvarande 
kommunala utförare, inom respektive verksamhetsområde. 

I den föreslagna revideringen har anpassning gjorts till den nya 
nämndstrukturen. Bakgrund, avgränsning och syfte har skrivits om för att 
tydligare rama in vilka processer riktlinjen avser. De överenskommelser om 
kvalitetskrav för egenregin som tidigare skrivits mellan programnämnden och 
driftsnämnderna har ersatts av basuppdrag som Enheten för uppföljning tar 
fram på uppdrag av nämnden. Avsnittet om sanktioner har skrivits om då 
verksamheter inom egenregin inte kan sanktioneras av sin egen nämnd. 

En mer omfattande revidering av riktlinjen kan göras efter att 
kommunfullmäktige tagit fram och antagit ett program med mål och riktlinjer 
för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-05-09 
Ritklinje för avtals- och verksamhetsuppföljning, Funktionsstödsnämnden 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning antas, från och med 
nämndens beslutsdatum. 

 

Fikapaus – kl. 10.15-10.35 
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8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, 
kvartal 1 2023 
Ärendenummer: Nf 588/2023 
Handläggare: Jessica Henriksson - kl. 10.35-10.50 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämnden är som beslutande nämnd skyldig att till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) och Stadsrevisionen kvartalsvis rapportera de 
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre 
månader, eller där avbrott i verkställigheten varat längre än tre månader. 
Funktionsstödsnämnden ska också anmäla när sådana beslut har verkställts. 
Vidare ska nämnden lämna in en statistikrapport till Kommunfullmäktige över 
ej verkställda beslut varje kvartal. Syftet med rapporteringen är att kommunen 
ska ha kännedom om dessa ärenden samt kunna planera sina resurser för att 
kunna verkställa insatser inom skälig tid. 

För det första kvartalet 2023 minskade nämndens totala antal rapporterade 
beslut till 188 stycken (jmf 200 st. kvartal 4, 2022). Vid kvartalets slut var 136 
beslut fortsatt ej verkställda inom tre månader (jmf 143 st. kvartal 4, 2022). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-05-05 
Funktionsstödsnämndens rapport till Stadsrevisionen över ej verkställda SoL- 
och LSS-beslut rapporterade kvartal 1, 2023 
Funktionsstödsnämndens statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej 
verkställda SoL- och LSS-beslut rapporterade kvartal 1, 2023 
Specificerade skäl till dröjsmål kvartal 1, 2023 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Funktionsstödsnämnden överlämnar statistikrapport till kommunfullmäktige 
enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 g § LSS. 

2. Funktionsstödsnämnden överlämnar rapport och anmälan till 
Stadsrevisionen enligt 16 kap. 6 f och 6 g §§ SoL samt 28 f och 28 h §§ LSS. 

 

9 Kontaktpolitikerbesök 2023–2026 - beslut 
Ärendenummer: Nf 550/2023 
Handläggare: Gunhild Wallin - kl. 10.50-11.00 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstödsnämndens ledamöter och ersättare har de senaste 
mandatperioderna genomfört kontaktpolitikerbesök i verksamheten.  
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Syftet med kontaktpolitikerbesöken är bland annat att få en fördjupad kunskap 
om verksamheten via dialog med chefer och medarbetare. 

Funktionsstödsnämndens ledamöter och ersättare föreslås även under 
mandatperioden 2023–2026 genomföra kontaktpolitikerbesök. Som stöd för 
genomförandet finns en verksamhetsplan framtagen, med syfte och 
förutsättningar för besöken, samt en gruppindelning med lista över enheter för 
respektive grupp att besöka. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-05-05 
Verksamhetsplan för Funktionsstödsnämndens kontaktpolitikerbesök 2023-
2026, 2023-05-09 
Gruppindelning för kontaktpolitikerbesök, 2023-05-09 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Utsedda gruppledare får i uppdrag att vid jämna mellanrum under 
mandatperioden boka in och kalla till kontaktpolitikerbesök. 

 

10 Funkissommar 2023 - information 
Handläggare: Charlotte Ollward - kl. 11.00-11.30 

Ärendebeskrivning 
Kulturpedagog Charlotte Ollward informerar om Funkissommar 2023, som är 
ett program med sommaraktiviteter riktade till personer med 
funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

  

11 Ordförandens information 
Handläggare: Gunhild Wallin - kl. 11.35-11.40 

Ärendebeskrivning 
Ordförandens information. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

  

12 Områdeschefens information 
Handläggare: Stefan Nilsson - kl. 11.40-11.45 

Ärendebeskrivning 
Områdeschefens information. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

13 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 594/2023 
- kl. 11.45- 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar beslut som tagits med stöd av delegation under 
perioden 1–30 april 2023. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut - W3D3, för perioden 1–30 april 2023 
Sammanställning över delegationsbeslut - LSS, för perioden 1–30 april 2023 
Sammanställning över delegationsbeslut - SoL, för perioden 1–30 april 2023 
Attestkomplettering, april 2023 (Nf 36/2023) 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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14 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll Socialförvaltningen, område Funktionsstöd, 2023-04-20, 
justerat (Nf 322/2023) 
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, "Årsredovisning Örebro kommun 
2022", 2023-04-18, § 133 (Nf 607/2023) 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 
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