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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2022-12-16 
Tid: 9.00–10.50 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Georg Barsom (KD) 
Frederick Axewill (S) 
Pia Delin (L) 
Pia Rehnberg (S) 
Tania Cifuentes Valdés (S) 
Elisabeth Hammar (S) 
Kerstin Persson (S) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Daniel Granqvist (M) 
Anders Karlsson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Marie Georgson (S) ersätter Marianne Thor (S) 
Allan Armaghan (S) ersätter Stig Westlén (M) 
Ingvar Ernstson (C) ersätter Tina Fingal Swens (C) 
Kerstin Ejdertoft (M) ersätter Katrin Edqvist (M) 
 
Närvarande ersättare 
Sara Maxe (KD) 
Patrik Salin (SD) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 

 
Paragraf 128–139 
 
 
 
 
  



ÖREBRO Protokoll  
 

  2 (9) 
 

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

Ärendebeskrivning 
Pia Delin (L), med Anders Karlsson (L) som ersättare, utses att justera dagens 
protokoll. Protokollet ska justeras inom 14 dagar. 

  

§ 129 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 130 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Ärendelistan fastställs utan ändringar. 

  

§ 131 Preliminär årsberättelse 2022 - beslut 
Ärendenummer: Nf 764/2022 
Handläggare: Sarah Habib Raci, Amanda Appel 

Ärendebeskrivning 
Årsberättelsen syftar till att redovisa resultatet av nämndens uppdrag och 
ekonomi för år 2022. Rapporten innehåller även analys av resultat samt 
noteringar om positiva iakttagelser och förbättringsområden. 

Kommunfullmäktige ska årligen ta ställning till om kommunens nämnder ska 
beviljas ansvarsfrihet eller ej. Eftersom Örebro kommuns nämndorganisation 
förändras till 2023 och flera nämnder upphör och inte kan ta beslut om 
Årsberättelsen, tar nämnden fram en preliminär årsberättelse med 
bokslutsprognos som kan utgöra underlag för fullmäktiges ansvarsprövning 
avseende 2022. Nämndens slutgiltiga årsberättelse går upp som ärende i 
Kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april. 

Funktionsstödsnämnden redovisar fram till oktober en negativ ekonomisk 
avvikelse om 13,3 miljoner kronor (mnkr) mot budget för perioden. 
Funktionsstödsnämnden har under året kompenserats av staten för 
merkostnader i sjukfrånvaro till följd av covid-19 med 8,1 mnkr enligt samma 
princip som föregående år. 

Helårsprognosen visar ett underskott om 20,7 mnkr. Exklusive intraprenad 
uppgår det prognostiserade underskottet till 25,7 mnkr vid årets slut.  
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Nämndens prognostiserade underskott härleds primärt till fortsatt högre 
personalkostnader än budgeterat, där även eventuell obalans mellan kostnader 
och intäkter samt effektiviseringsuppdrag från föregående år hanterats. Det 
största underskottet återfinns inom verksamheten Grupp- och servicebostad, 
följt av Personlig assistans och Daglig verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Preliminär årsberättelse 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Funktionsstödsnämnden fastställer preliminär årsberättelse 2022. 

2. Preliminära årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för 
vidare hantering. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 132 Förlängning av Attestförteckning 2022 - beslut 
Ärendenummer: Nf 802/2021 
Handläggare: Sarah Habib Raci 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter 
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens 
förvaltningsområden. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska 
finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen. 

Kommunen har förändrad nämnd- och förvaltningsorganisation med start i 
januari 2023. Med anledning av detta är samtliga delar i attestförteckningen inte 
klarlagda, varför attestförteckningen behöver förlängas att gälla över årsskiftet 
2022–2023. 

Attestförteckning för år 2023 för Funktionsstödsnämndens verksamheter 
sammanställs snarast när så är möjligt, och tas upp i nämnden för beslut i 
januari 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-25 
Attestförteckning 2022 
Attestinstruktion med ansvarsförbindelse 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

 
- Attestförteckning år 2022 för Funktionsstödsnämndens verksamheter 
förlängs att gälla tills ny attestförteckning år 2023 är beslutad av 
Funktionsstödsnämnden. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 133 Funktionsstödsnämndens delegationsförteckning - 
tillfällig delegat - beslut 
Ärendenummer: Nf 311/2021 
Handläggare: Frida Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 12 december 2022 fattat beslut om att förlänga 
nämndernas mandatperiod till den 12 januari 2023. I samband med den nya 
mandatperioden kommer också den nya nämndorganisationen och nya 
nämndreglementen träda i kraft. 

Den nya förvaltningsorganisationen börjar dock gälla redan den 1 januari 2023, 
och innebär förändringar av titlar i chefsleden. I den nya 
förvaltningsorganisationen kommer titlarna förvaltningschef och 
avdelningschef upphöra. Nämnden har delegerat beslutanderätt till dessa 
befattningar. Det behöver därför säkerställas att det finns en behörig 
beslutsfattare för dessa punkter i delegationsordningen, till dess att nämnden 
fattat beslut om ny delegationsordning. 

Den 12 januari 2023 kommer nämnden fatta beslut om ny delegationsordning. 
Under perioden mellan den 1 januari och den 12 januari 2023, föreslås 
beslutanderätt som delegerats till förvaltningschef och avdelningschef innehas 
av förvaltningsdirektören på Socialförvaltningen. Förvaltningsdirektören har 
rätt att överlåta sin delegerade beslutanderätt till annan anställd inom 
kommunen. Nämnden informeras om vidaredelegering har skett, och till vem. 
Besluten anmäls till Funktionsstödsnämnden i vanlig ordning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-05 
Funktionsstödsnämnden delegationsordning, 2021-03-03 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Under perioden 1–12 januari 2023 har förvaltningsdirektör på 
Socialförvaltningen beslutanderätt på de punkter i gällande delegationsordning 
för Funktionsstödsnämnden som är delegerade till förvaltningschef och 
avdelningschef. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade beslutanderätt till 
annan anställd inom kommunen. Förvaltningsdirektören informerar nämnden 
om vem som har fått den vidaredelegerade beslutanderätten och besluten 
anmäls till Funktionsstödsnämnden. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 134 Sammanträdestider 2023 
Ärendenummer: Nf 761/2022 
Handläggare: Frida Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för sociala insatser har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för Funktionsstödsnämnden under 2023. 

Förslaget följer Kommunstyrelsens rekommendation för vilka veckor som 
nämndernas sammanträden bör genomföras. Funktionsstödsnämnden föreslås 
genomföra sina sammanträden på fredagar, med undantag för juni månad då 
förslaget är torsdag. 

Med anledning av övergången till ny mandatperiod och införandet av nytt 
nämndreglemente behöver nämnden genomföra ett första kort sammanträde 
den 12 januari. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-01 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Nämnden håller ett första möte den 12 januari, kl. 10.30. 

2. Ordinarie sammanträden för nämnden ska under 2023 hållas kl. 9.00-12.00 
den 27 januari, 17 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 22 juni, 1 september, 29 
september, 27 oktober, 24 november och 15 december. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 135 Dialog med fackliga representanter 

Ärendebeskrivning 
Carina Holmgren för Kommunal, Camilla Thyresgård för Vision och Carina 
Laurin Stensson för SACO har bjudits in till dagens sammanträde för att 
informera om deras synpunkter på stödpedagogsrollen och för dialog med 
nämnden. 

Vid förra nämndsammanträdet enades nämnden om att bjuda in representanter 
från fackförbunden Kommunal, Vision och SACO till kommande 
nämndsammanträde med anledning av fackförbundens oenighet med 
arbetsgivaren i ärenden som rör stödpedagogsrollen. 

 

§ 136 Förvaltningens information 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att hon besökt 
Gumaeliusskolan som arrangerat en demokratidag.  

Johanna Viberg tackar nämnden för gott samarbete under mandatperioden och 
önskar samtliga lycka till. 

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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§ 137 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 117/2022 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar beslut som tagits med stöd av delegation under 
perioden 2022-11-18–2022-12-08. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut, 2022-11-18–2022-12-08 
Attestkomplettering, november 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. 

  

§ 138 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll, justerat, 2022-11-17 (Nf 59/2022) 
Missiv, Granskning av kommunens strategiska kompetensförsörjning, 2022-11-
17 (Nf 774/2022) 
Rapport, Granskning av kommunens strategiska kompetensförsörjning (Nf 
774/2022) 
Protokollsutdrag, Programnämnd social välfärd, "Tilläggsanslag och 
ombudgetering - beslut", 2022-11-24, § 164 (Nf 319/2022) 
Programnämnd social välfärds tjänsteskrivelse, "Tilläggsanslag och 
ombudgetering november 2022", 2022-11-07 
Protokollsutdrag, Programnämnd social välfärd, "Förändring i 
förfrågningsunderlag och överenskommelse för Omvårdnad och Service - 
beslut", 2022-11-24, § 160 (Nf 826/2022) 
Programnämnd social välfärds tjänsteskrivelse, "Förfrågningsunderlag LOV - 
Omvårdnad- och Servicetjänster", 2022-10-05 
Yttrande över remiss - Förslag till upphävande av föreskrifter om bedömning 
om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6), 
2022-11-29 (Nf 716/2022) 
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Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester, 2022-12-13 
(Nf 852/2022) 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 139 Ordförandens information 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Georg Barsom (KD) riktar ett varmt tack till nämndledamöter, 
ersättare, förvaltningsledning, tjänstemän, servicemottagare och åhörare för 
den gångna mandatperioden.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 
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