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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2021-01-22 
Tid: 9.00–11.45 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset, eller digitalt, via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Georg Barsom (KD) 
Frederick Axewill (S) 
Pia Delin (L) 
Pia Rehnberg (S) 
Marianne Thor (S) 
Elisabeth Hammar (S) §§ 1–7 
Kerstin Persson (S) 
Tina Fingal Swens (C) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Katrin Edqvist (M) 
Stig Westlén (M) 
Bjarne Svantesson (M) 
Erik Löfstedt (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Helen Jalo (S) ersätter Tania Cifuentes Valdés (S) 
Marie Georgson (S) ersätter Elisabeth Hammar (S) §§ 8–13 
 
Närvarande ersättare 
Allan Armaghan (S) §§ 1–6 
Ingvar Ernstson (C) 
Berit Bekkhus (V) 
Kerstin Ejdertoft (M) 
Thomas Rasmusson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Rikard Lund verksamhetschef 
Amanda Appel utvecklingschef 
Moa Ramberg ekonom 
Maritza Thorsén enhetschef 
Kristina Lundberg HR-strateg 
Conny Sandström personalföreträdare 
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Paragraf 1–13 
 
 
Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Georg Barsom (KD), ordförande 
 
Stig Westlén (M), justerare  
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§ 1 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Stig Westlén (M), med Bjarne Svantesson (M) som ersättare, utses att justera 
dagens protokoll. 

  

§ 2 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Ärendelistan fastställs med följande ändring: 

Ledamotsinitiativ från Pia Delin (L) om att nämnden ska få information om 
efterlevnaden av 10 § LSS tillkommer ärendelistan, § 4 

 

§ 3 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 4 Ledamotsinitiativ från Pia Delin (L) om att nämnden ska 
få information om efterlevnaden av 10 § LSS 
Ärendenummer: Nf 103/2021 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) initierar ett ärende till Funktionsstödsnämnden om att nämnden 
ska få information om förvaltningens efterlevnad av 10 § LSS. Enligt 10 § LSS 
ska den enskilde i samband med beviljande av insats erbjudas att en individuell 
plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller 
henne. 

I Örebro kommun är det Myndighetsverksamheten på 
Kommunstyrelseförvaltningen som beviljar insatser enligt LSS och som 
ansvarar för att upprätta individuella planer enligt 10 § LSS. Upprättandet 
ligger därmed inte inom Funktionsstödsnämndens och Förvaltningen för 
sociala insatsers ansvarsområde. 

Med anledning av detta yrkar Pia Delin (L) att nämnden får en föredragning 
med en representant från Myndighetsverksamheten gällande efterlevnaden av 
10 § LSS. 

Beslutsunderlag 
Pia Delins (L) ledamotsinitiativ, 2021-01-13 
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Yrkande 
Pia Delin (L) yrkar att nämnden får en föredragning med en representant från 
Myndighetsverksamheten som kan redogöra för hur 10 § LSS efterlevs. 

Georg Barsom (KD) yrkar att ärendet tas med till presidieberedning och 
återkommer till Funktionsstödsnämnden när Förvaltningen för sociala insatser 
haft möjlighet att bereda initiativet. 

Proposition 
Ordförande Georg Barsom (KD) finner att det finns endast ett förslag till 
beslut, det vill säga att ärendet tas med till presidieberedning och återkommer 
till Funktionsstödsnämnden när Förvaltningen för sociala insatser haft 
möjlighet att bereda initiativet. Ordföranden finner att 
Funktionsstödsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Ärendet tas med till presidieberedning och återkommer till 
Funktionsstödsnämnden när Förvaltningen för sociala insatser haft möjlighet 
att bereda initiativet. 

  

§ 5 Verksamhetsplan med budget 2021 - information 
Ärendenummer: Nf 126/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Ekonom och årsprocessledare Moa Ramberg informerar om hur arbetet 
fortgått efter nämndens workshop i november om verksamhetsplan för 2021. 

Verksamhetsplanen ska fastställa hur nämnden ska arbeta under året för att 
bidra till de mål som Kommunfullmäktige fastställer i samband med beslut om 
Övergripande strategier och budget (ÖSB). Nämndens budgetförutsättningar 
presenteras i Programnämnd social välfärds programplan. 

Verksamhetsplan med budget 2021 bereds vid nämndsammanträdet den 19 
februari och beslutas den 19 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 6 Ekonomiskt utfall 2020 
Ärendenummer: Nf 211/2020 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Moa Ramberg redovisar det ekonomiska utfallet efter december 
månad och därmed det ekonomiska utfallet år 2020. 

Nämndens ekonomiska utfall år 2020 visar på en positiv avvikelse mot budget 
på 5,3 miljoner kronor, inklusive intraprenad. Negativa avvikelser återfinns 
främst inom Personlig assistans, Daglig verksamhet och LSS Fritid. 

Nämnden kommer att fatta beslut om Årsberättelse 2020 vid sammanträdet 
den 19 februari 2021. 

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. 

  

§ 7 Exempel från verksamheten 
Ärendenummer: Nf 124/2021 
Handläggare: Maritza Thorsén 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Maritza Thorsén informerar nämnden om boendestödet inom 
Socialpsykiatrin och hur man där stödjer servicemottagare med ekonomi samt 
arbetar för att förebygga vräkningar. 

Servicemottagare erbjuds bland annat hjälp med ansökningar av olika slag och 
hjälp att ta kontakt med fordringsägare för att göra upp återbetalningsplaner. 
Socialpsykiatrin arbetar enligt uppdrag från kommunens myndighetsavdelning 
som fattar beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen. 
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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. 

  

§ 8 Ekonomi i balans 2021 
Ärendenummer: Nf 125/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Moa Ramberg ger en uppföljning gällande nämndens tilldelning av 
statsbidrag med anledning av coronapandemin. 

Nämnden har under året fått ta del av statliga medel för att ersätta 
merkostnader till följd av covid-19 samt sjuklönekostnader. Merkostnaderna 
inbegriper bland annat uteblivna intäkter inom Daglig verksamhet och 
kostnader för skyddsutrustning. Totalt uppgår värdet av de beviljade 
statsbidragen till 17,9 miljoner kronor. Det ojämna inflödet av statsbidrag 
under året har försvårat prognosläggning och den ekonomiska uppföljningen 
för enheterna. Det har också påverkat verksamheternas planeringsmöjligheter. 

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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§ 9 Medarbetarenkät 2020 
Ärendenummer: Nf 128/2021 
Handläggare: Johanna Viberg, Kristina Lundberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg och HR-strateg Kristina Lundberg 
presenterar förvaltningens resultat i Medarbetarenkät 2020. Syftet med enkäten 
är att ge en nulägesbild för respektive arbetsplats och att förbättra 
förutsättningarna för medarbetarengagemang, så att kommunen därigenom kan 
bli en bättre arbetsgivare. Enkäten genomfördes mellan den 16 oktober och 
den 8 november 2020. Nytt för detta års medarbetarenkät var att denna även 
inkluderade frågor rörande coronapandemin. 

Svarsfrekvensen i nämndens verksamheter var 75 %. 

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. 

  

§ 10 Ordförandens information 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Georg Barsom (KD) konstaterar att nämndledamöterna fortsatt 
deltar på distans och hoppas att vaccinet snart möjliggör för nämnden att 
träffas fysiskt igen. 

Vidare informeras nämnden om att det den 8 februari hålls en förstärkt 
presidieberedning. Till detta kallas en representant för respektive parti i 
nämnden. Syftet med den förstärkta presidieberedningen är att ge möjlighet till 
inspel inför beredning av och sedermera beslut om Verksamhetsplan med 
budget 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 11 Förvaltningens information 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar nämnden om att man hade en 
hög smittspridning i några verksamheter innan jul men att jul- och 
nyårshelgerna trots detta varit lugna. Johanna Viberg riktar en eloge till 
förvaltningens medarbetare och chefer som gjort en fantastisk insats. 

Vaccinationer mot covid-19 påbörjades i mellandagarna och sedan dess har 
kommunen vaccinerat 420 personer som tillhör fas 1. Majoriteten av 
medarbetare och servicemottagare i förvaltningen tillhör fas 2. 

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. 

  

§ 12 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 70/2021 

Ärendebeskrivning 
Inför nämndens sammanträde den 22 januari 2021 redovisar förvaltningen 
beslut som tagits med stöd av delegation under december 2020. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1-31 december 2020 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 13 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Nf 69/2021 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2020-12-10 (Nf 74/2020) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 
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