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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2022-03-25 
Tid: 9.00–11.05 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Georg Barsom (KD) 
Frederick Axewill (S) 
Pia Rehnberg (S) 
Marianne Thor (S) 
Tania Cifuentes Valdés (S) 
Elisabeth Hammar (S) 
Kerstin Persson (S) 
Tina Fingal Swens (C) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Katrin Edqvist (M) 
Stig Westlén (M) 
Anders Karlsson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kerstin Ejdertoft (M) ersätter Florencia Lopez (M) 
Thomas Rasmusson (L) ersätter Pia Delin (L) 
 
Närvarande ersättare 
Björn Ramstedt (S) 
Marie Georgson (S) 
Ingvar Ernstson (C) 
Sara Maxe (KD) 
Berit Bekkhus (V) 
David Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
 
Paragraf 31–41 
 
 
 
 
  



ÖREBRO Protokoll  
 

  2 (8) 
 

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

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

 
 

§ 32 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Ärendelistan fastställs utan ändringar. 

  

§ 33 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 34 Svar på övrig fråga från Pia Delin (L) om läkarvård på 
gruppbostäder 
Ärendenummer: Nf 248/2022 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L) anmälde vid nämndsammanträdet den 18 februari 2022 en övrig 
fråga gällande läkarvård på gruppbostäderna. Hur tillgodoses behov av läkare 
på gruppbostäderna? 

Förvaltningschef Johanna Viberg besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Frågan är besvarad. 

Yrkande 
Georg Barsom (KD) yrkar på bordläggning av ärendet då frågeställaren Pia 
Delin (L) inte närvarar vid dagens sammanträde. 
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Proposition 
Ordförande Georg Barsom (KD) finner att det endast finns ett förslag till 
beslut, det vill säga att bordlägga ärendet, och att Funktionsstödsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

  

§ 35 Ekonomisk månadsrapport, februari 
Ärendenummer: Nf 252/2022 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet efter februari månad. 

Funktionsstödsnämnden redovisar fram till februari en negativ ekonomisk 
avvikelse om 3,6 miljoner kronor mot periodiserad budget för perioden. Flera 
av nämndens verksamheter redovisar ett underskott vid tidpunkten. Det är 
primärt personalkostnaderna som avviker från budget och bidrar till 
underskottet. Funktionsstödsnämnden har under året kompenserats av staten 
för merkostnader i sjukfrånvaro till följd av covid-19 med 1,3 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, februari 2022 

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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§ 36 Ekonomi i balans 2022 
Ärendenummer: Nf 90/2022 
Handläggare: Åsa Tiderman 

Ärendebeskrivning 
I samband med beslut om Verksamhetsplan med budget 2022 gav nämnden 
förvaltningen i uppdrag att uppnå en ekonomi i balans under år 2022. Under 
året återrapporterar förvaltningen arbetet med att uppnå en ekonomi i balans. 

Vid dagens sammanträde informerar verksamhetschef Åsa Tiderman om hur 
nya verksamheter påverkar nämndens ekonomi. Vid öppnande av varje ny 
verksamhet betalar Programnämnd social välfärd en 
uppstartsersättning. Verksamheten ersätts med snittersättningen i 120 dygn per 
plats, det vill säga fyra månader. Uppstartsersättningen betalas ut en månad 
innan och tre månader efter öppnandet. Därefter ska definitiva 
stödnivåbedömningar finnas vilket tillsammans med beläggningsgraden utgör 
grund för ersättningen. 

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. 

  

Christina Hermansson Plaçon (V) avstår från att delta i beslutspunkt 2. 

  

§ 37 Ordförandens information 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Georg Barsom (KD) informerar om att presidiet enats om att 
undvika fysiska verksamhetsbesök under våren för att ge verksamheterna tid 
att återhämta sig efter pandemin. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 



ÖREBRO Protokoll  
 

  6 (8) 
 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 38 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 117/2022 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar beslut som tagits med stöd av delegation under 
perioden 1-28 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut, 2022-02-01-2022-02-28 
Attestkomplettering, februari 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. 

  

§ 39 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2022-02-10 (Nf 51/2022) 
Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester, 2022-03-17-
2022-03-21 (Nf 279/22) 

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. 

  

§ 40 Exempel från verksamheten 
Ärendenummer: Nf 91/2022 
Handläggare: Helena Augustsson, Max Kihlstedt 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Helena Augustsson och verksamhetspedagog Max Kihlstedt 
informerar nämnden om återbruk av trasig elektronik på en gruppbostad. 

På gruppbostaden finns en servicemottagare som är intresserad av att skruva 
isär elektronikprylar. För att tillgodose det intresset inleddes ett samarbete med 
en annan gruppbostad som hade trasiga elektronikprylar att skänka för en sista 
användning innan kassering. Nyligen har en artikel om samarbetet publicerats 
på kommunens intranät vilket har lett till att andra kommunala verksamheter 
överlämnat trasig elektronik till gruppbostaden. Bland annat har verksamheten 
mottagit trasiga datorskärmar från en gymnasieskola. 

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. 

  

§ 41 Förvaltningens information 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att från och med den 1 april 
räknas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är dock 
fortfarande smittsam och Folkhälsomyndigheten väntas ta fram rutiner och 
riktlinjer för vård- och omsorgsnära verksamhet. 

Med anledning av kriget i Ukraina har ett arbete påbörjats med att se över och 
uppdatera kris- och beredskapsplaner samt säkerställa kontinuitetsplaneringen. 
I dagsläget är Funktionsstödsnämndens verksamhetsområde inte påverkat. 
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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. 
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